Pôžitok z kávy – čerstvo pomletá, a nie v kapsulách
Katalóg 2019

Kávovar JURA – vždy tá správna voľba
Milí milovníci dobrej kávy, sme radi, že vás zaujala naša aktuálna ponuka. Produkty prezentované
v tomto katalógu sú výsledkom našej vášne pre neuveriteľnú rôznorodosť skvelých kávových špecialít, ktorá sa snúbi s viac ako dvoma desaťročiami intenzívneho výskumu, vývoja a nadobúdania
skúseností.
Naše kávovary navrhujeme a konštruujeme s cieľom prípravy lahodných kávových nápojov tak, aby
využívali čerstvo zomleté zrnká kávy a žiadaný nápoj sa dal pripraviť po stlačení jedného tlačidla.
Skôr, než sa nové produkty stanú súčasťou nami ponúkaného portfólia výrobkov, musia prejsť
prísnymi testami a splniť vysoké štandardy. K aktuálnemu dátumu vyrobila spoločnosť JURA už viac
ako päť miliónov kávovarov. Každý z nich je osobitý, každý z nich podčiarkuje naše odborné schopnosti švajčiarskeho lídra inovácií.
Dúfame, že čítanie tohto katalógu alebo návšteva našej webovej stránky či stránok našich distribútorov vám prinesú radosť i kopec inšpirácie na objavnej ceste svetom kávy a kávovarov značky JURA.

Podrobnejšie informácie o kompletnej ponuke a všetkých farebných verziách nájdete
kedykoľvek na našej webovej stránke. Tam tiež hľadajte našu líniu profesionálnych riešení
pre prípravu a výdaj kávy v kanceláriách a pri cateringu. Adresa: www.jura.com
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V roku 1994 sme na trh uviedli prvý kávovar IMPRESSA 500, čím
začala nová éra ktorá umožňovala lepší pôžitok z kávy. Na jar 2018
opustil naše výrobné linky už päť-miliónty plnoautomatický kávovar.
Ako jediný výrobca v tomto odvetví sa JURA sústredí výhradne na
výrobu plnoautomatických kávovarov schopných pripravovať kávové
špeciality. Náš aktuálny sortiment je výsledkom rokmi získaných
skúseností a poznatkov. Skrýva sa v ňom takmer štvrťstoročie výskumu, vývoja a výroby piatich miliónov prístrojov. Naše inovácie
ženie vpred snaha o dokonalosť. Radi by sme milovníkov kávy vždy
znova nadchli kávovarmi, ktoré udávajú trendy týkajúce sa kvality
výsledného nápoja, dizajnu i jednoduchej obsluhy. Najnovšie jubileum oslávime nepredajným, ukážkovým kúskom, kávovarom S8 vo
verzii Smoked Chrome.
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Pôžitok z kávy –

čerstvo pomletá,
a nie v kapsulách.

JURA a Roger Federer –
vždy perfektná hra
Roger Federer reprezentuje kávovary JURA ako veľvyslanec značky
od roku 2006. Stelesňuje vlastnosti, ktoré sú jemu i kávovarom JURA
vlastné: švajčiarsky pôvod, výkonnosť, precíznosť, eleganciu, sofistikované riešenia a snahu o dokonalosť vo všetkých smeroch. Ako
rekordér čo do získaných titulov v turnaji Grand Slam a jednotka
svetového rebríčka tenistov je Roger Federer vzorom pre milióny ľudí
na celom svete. Vo svojom súkromí si navyše potrpí na kvalitnú kávu.
Má rád rôzne špeciality – no káva, aká mu chutí, musí byť zakaždým
čerstvo zomletá, a nie dlho-predlho uzatvorená v kapsule ...

6

7

Kvalita bez k ompromisov
Počínajúc technologickým vývojom a končiac kávou vo vašej
šálke, aplikuje spoločnosť JURA vždy a všade tie najprísnejšie
švajčiarske štandardy akosti. Vysvetľuje to, prečo neúnavne skúmame inteligentné systémy na filtrovanie vody, trvácne a precízne mlynčeky či unikátne variabilné vylúhovacie komory. Až keď
novo vyvinuté komponenty prejdú náročnými testami, dovolíme
si ich zaradiť do našej ponuky, resp. ich vôbec začneme vyrábať.
Výsledok môžete ochutnať sami: každá naša kávová špecialita je
jednoducho dokonalá. Čerstvá a individuálna, aby vyhovela vašim
osobným chuťovým preferenciám.
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Intuitívna obsluha
Automatické kávovary JURA vám umožnia pripraviť
celé spektrum kávových nápojov – od ristretta až po
trendové latte macchiato – a to vždy skutočne hravo,
už po stlačení jedného tlačidla. Umožňuje to geniálna, striktne logicky koncipovaná obsluha stroja. A
pretože na skvelú chuť si naozaj potrpíme, dávajú
vám naše kávovary mnoho možností programovania
pre čo najväčšiu individualizáciu. I údržba je podobne jednoduchá. Stlačením jedného tlačidla zabezpečíte bezchybnú hygienu. Tá je navyše certifikovaná
nemeckou skúšobňou TÜV Rheinland.
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Dokonalý dizajn
Švajčiarsky dizajn a architektúra sa po celom svete
tešia vynikajúcej reputácii. JURA kombinuje expresívne, čisté línie s mimoriadne kvalitnými materiálmi,
pri výrobe svojich produktov dbá na presnosť a nekompromisné remeselné spracovanie, vďaka čomu
možno výrobky značky JURA považovať za zaujímavé
artefakty interiérového dizajnu, ktorých vyžarovanie,
výkonnosť a autenticita dodajú ich majiteľom pretrvávajúci pocit hrdosti. Kávovar JURA poteší dokonca
i na dotyk, vyvolá v nás príjemné očakávania.
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JURA nastavuje
štandardy
Naša vášeň pre dokonalosť nás poháňa
neustále vyvíjať nové technológie, k toré
umožnia prípravu širokého spektra vynikajúcich kávových špecialít – a to jednoduchým stlačením tlačidla.

Jednoduchá obsluha

Dokonalé väčšie kávy

Dokonalé malé kávy

 Veľký 4,3" dotykový farebný displej
Želanú špecialitu nájdete jedným ťahom

 Funkcia One Touch Lungo
Počas prípravy sa ku káve primiešava horúca
voda. Výsledkom je aromatické ale ľahké
espresso, bez pridlhej extrakcie.

 Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
Pulzný extrakčný proces pre kvalitnú kávu
ako od profesionálneho baristu

 Inteligentný vodný systém
(Intelligent Water System, I.W.S.®)
Automaticky rozpozná prítomnosť
f iltra CLARIS Smart
 JURA Operating Experience (J.O.E.®)
Prinesie najmodernejšie možnosti obsluhy
na váš smartfón

 Patentovaná variabilná VC-vylúhovacia
jednotka
Optimálne vylúhovacie podmienky
pre 5 až 16 g mletej kávy
 Professional Aroma Grinder
O 12,2%* viac arómy a konštantne vysoká
k valita mletia po celú dobu životnosti
 Inteligentný predlúhovací aróma systém
(I.P.B.A.S.©)
Vyťaží z kávy maximum chuti a vône
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 Professional Aroma Grinder
O 12,2%* viac arómy a konštantne vysoká
k valita mletia po celú dobu životnosti

Dokonalé kávové špeciality
s mliekom
 Automatické prepínanie medzi mliekom
a mliečnou penou
Pre neuveriteľne ľahkú prípravu trendových
špecialít stlačením jedného tlačidla

 Patentovaná variabilná VC-vylúhovacia
jednotka
Optimálne vylúhovacie podmienky
pre 5 až 16 g mletej kávy

 Integrované mliečne cesty, preplachovací
a čistiaci program
Záruka hygieny podľa štandardov TÜV
aj pri p
 ríprave kávových špecialít s mliekom
a mliečnou penou

 Inteligentný predlúhovací aróma systém
(I.P.B.A.S.©)
Aby bola horúca aj prvá šálka kávy

 Výškovo nastaviteľný dvojitý výtok
s osobitnými rúrkami pre tok kávy a mlieka
Dá sa prispôsobiť výške použitej šálky

Trvalá udržateľnosť
 Patentovaný vypínač Zero Energy
Odpojí prístroj od elektrickej siete a zamedzí
tak spotrebe energie v režime stand-by
 Energeticky úsporný režim
(Energy Save Mode, E.S.M.©)
Pomáha šetriť energiu a chrániť životné
prostredie
 Možnosť naprogramovať čas zapnutia
a čas vypnutia (pre každý deň v týždni)
Aby bol kávovar pripravený vždy, keď ho
potrebujete

 Patentovaná technológia jemnej peny
Pre skvelé kávové špeciality s neuveriteľne
hebko napeneným mliekom

*Professional Aroma Grinder mlynčeka s bežnými mlynčekmi
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Rozdiel spočíva
v technológii
Aby ste si mohli vychutnávať kávové špeciality
stlačením jedného tlačidla, je dôležité disponovať najnovšími technológiami, ktoré budú pre
vás pracovať takpovediac zo zákulisia. A práve
v tom sa JURA majstrovsky dobre vyzná.

14

Professional Aroma Grinder
Tento profesionálny Aroma mlynček sa vyznačuje
tým, že z kávy vyťaží až o 12,2 %* viac arómy, pričom
kvalita mletia zostáva po celú dobu jeho životnosti
konštantná. Zdokonalená geometria mlynčeka dosahuje optimálnu krivku mletia, vďaka tomu obsahuje
pomletá káva vyšší podiel jemných častíc, čím sa
zaručuje optimálne rozvinutie požadovanej chuti.

*Professional Aroma Grinder mlynčeka s bežnými mlynčekmi
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VC-vylúhovacia jednotka s variabilnou vylúhovacou komorou

Technológia jemnej peny

Vďaka sofistikovanej konštrukcii dokáže patentovaná vylúhovacia
jednotka s variabilnou vylúhovacou komorou vytvoriť ideálne podmienky pre lúhovanie a tiež optimálny prítlak. Je pritom jedno, či
práve používate malé množstvo kávy pre ľahšie nápoje alebo až 16
gramov pre extra silné espresso. O dokonalé rozvinutie chutí a aróm
sa starajú inteligentný systém predlúhovania (I.P.B.A.S.©) a pulzný
extrakčný proces (P.E.P.©), ktorý navyše optimalizuje dobu extrakcie.
Novo vyvinutá technológia VC od JURA zaručuje po každej príprave
nápoja kompletné vyprázdnenie všetkých rozvodov vedúcich kávu.
Prispieva to k ďalšiemu zvýšeniu hygieny a k lepšej čerstvosti.

Inovatívne dýzy sme vyvinuli na to, aby korunovali kávové špeciality mliekom a mliečnou penou. Tieto dýzy fungujúce na princípe
revolučnej technológie jemnej peny vytvárajú mliečnu penu jemnej textúry a trvácnej konzistencie – presne podľa predstáv najlepších baristov. Disponujú systémom s viacerými komorami, kam
sa mlieko vtiahne, kde sa ohreje a potom spení so vzduchom.
Výsledkom je neprekonateľná mliečna pena, ktorá oblaží vaše
chuťové bunky a je ideálna na zdobenie. V spojení s kávou extra
triedy táto technológia v podstate nanovo definuje pôžitok z vychutnávania si kávy. Ide o rozdiel, ktorý zbadáte na prvý pohľad i
pocítite chuťovými bunkami.
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Novinka

Z6
Prehľad predností

Línia Z
V roku 2004 predstavila JURA pre domáci segment novú líniu Z, celosvetovo prvý plnoautomatický kávovar pripravujúci mliečne nápoje na jedno stlačenie. Medzičasom sa táto
ikona prémiového segmentu dôkladne vynovila. V novej podobe nadchýna milovníkov
kávy i krásy kávovými špecialitami na stlačenie
tlačidla. Dôvodom sú skvelá kvalita kávy, mimoriadne jednoduchá obsluha, sošný dizajn
a použitie vysokokvalitných materiálov.
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 Profesionálny Aroma mlynček pre optimálne mletie
konštantné počas celej životnosti mlynčeka
 Nový vodný systém rozširuje spektrum nápojov
o baristické špeciality a espresso doppio
 Umelá inteligencia automaticky nastaví na základnú
obrazovku najobľúbenejšie nápoje
 Vyspelá technológia výroby zaručuje dokonalý dizajn
Aluminium
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J6
Prehľad predností
 Dokonalá kvalita kávy, vďaka mlynčeku Aroma G3
a pulznému extrakčnému procesu (P.E.P.®)

Línia J
Inovatívne kávovary pre prípravu výnimočných
špeciálnych káv sa vyznačujú intuitívnou obsluhou a možnosťami individuálneho programovania. Symetria harmonického dizajnu,
ktorý získal viacero medzinárodných ocenení,
vyžaruje pokoj, silu a výkonnosť, vďaka čomu
je línia J krásnym prejavom vkusu v akomkoľvek prostredí.
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 Perfektný kávovar na jeden dotyk: 13 špecialít pripravíte
len stlačením tlačidla, od kávovej klasiky až po trendy
flat white
 Suverénny dizajn: krištáľovo modré podsvietenie
otočného ovládača pri hláseniach, sklenený rošt
na p
 oháre a chrómované výpuste
 Inteligentný vodný systém (I.W.S.®) automaticky rozpoznáva filter, zatiaľ čo CLARIS Smart zaisťuje perfektnú
kvalitu vody
Piano White
Brillant Silver
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Novinka

S8
Prehľad predností

Línia S
Svojimi harmonickými a čistými líniami vyžaruje štýlová línia S vo všetkých smeroch kvalitu a precíznosť. Kombinuje to najlepšie z
kompaktných línií s prvkami prémiového segmentu, pričom disponuje i niektorými funkciami línie GIGA. Pôsobivé spektrum špecialít
a ohromujúci výsledok v šálke uspokoja i tých
najnáročnejších znalcov kávy. Koncept obsluhy kávovaru je jednoduchý a intuitívny. V podobe línie S vytvára JURA nový segment kvality svojich kávovarov: stredný prémiový.
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 Mlynček Aroma G3 a Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
pre nekompromisne kvalitnú kávu
 Dotykový farebný displej s vysokým rozlíšením a veľkosťou 4,3" pre ľahkú a intuitívnu obsluhu kávovaru
 Novo vyvinutá profesionálna dýza na jemnú penu
pre k ávové špeciality s mliečnou penou špičkovej kvality
 Funkcia One Touch pre 15 špecialít – od espressa až
po latte macchiato
Chrome
Moonlight Silver
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Línia E
Jasné, symetrické tvary, harmonické línie a láska k detailom prepožičiavajú kávovarom línie E elegantne estetický vzhľad, ktorý
vynikne v každej kuchyni. Tento najúspešnejší plnoautomatický
kávovar značky JURA je vybavený inovatívnymi technológiami,
dokážu vykúzliť ozaj nádherné nápoje, aké dozaista uspokoja aj
tých najnáročnejších milovníkov kvalitnej kávy.
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Novinka

E8

E6

Prehľad predností

Prehľad predností

 15 rôznych špecialít na jedno stlačenie tlačidla

 Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®) optimalizuje čas
lúhovania, čo zaručuje profesionálnu kvalitu a kávu ako
od pravého baristu

 Profesionálna dýza na jemnú penu G2 s možnosťou
v ýberu prípravy jemnej mliečnej peny alebo teplého
mlieka – u verzie Chróm
 Dokonalá kvalita kávy vďaka mlynčeku
a pulznému extrakčnému procesu (P.E.P©)

 Inteligentný vodný systém (I.W.S.®) automaticky zisťuje
prítomnosť filtra, zatiaľ čo filter CLARIS Smart zaisťuje
dokonalú kvalitu vody

 Jednoduchá koncepcia obsluhy, s obslužnými prvkami
na čele prístroja, s moderným TFT displejom a nádržkou
na vodu dopĺňateľnou spredu

 Jednoduchá koncepcia obsluhy, s obslužnými prvkami
na čele prístroja, s moderným TFT displejom a nádržkou
na vodu dopĺňateľnou spredu

Chrome
Platin

 Absolútna hygiena ako záruka dokonalej mliečnej peny
vďaka údržbe stlačením jedného tlačidla a ľahko vymeniteľnému výtoku na mlieko

Aroma G3

Platin
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D6
Prehľad predností

Línia D
Línia D sa vyznačuje jednoduchými a čistými
líniami a veľmi kvalitným remeselným spracovaním. Vďaka textovému displeju a ergonomicky optimalizovanému tlačidlu sa dá ovládať
veľmi ľahko a zároveň intuitívne. Aj programovanie či údržba sú vymyslené tak, aby ich používatelia hneď pochopili. Prístroj v sebe obsahuje zopár technologických noviniek
a dokáže pripraviť klasické kávy i špeciality ako
z rúk profesionálneho baristu pomocou niekoľkých nenáročných krokov.
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 Pulzný extrakčný proces (P.E.P®) optimalizuje dobu
e xtrakcie a zaručuje prípravu excelentnej kávy ako od
profesionálnych baristov
 Systém Easy Cappuccino pripraví cappuccino rýchlosťou
blesku
 Inteligentný vodný systém (I.W.S.®) automaticky rozpozná
prítomnosť filtra CLARIS Smart, ktorý je zárukou dokonalej
kvality používanej vody
 Jednoduchý koncept obsluhy s tlačidlami vpredu, textovým
displejom a prepínačom
Platin
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A1
Prehľad predností
 Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®) optimalizuje čas
lúhovania, čo zaručuje profesionálnu kvalitu a kávu ako
od pravého baristu
 Možnosť plynulo prispôsobovať silu kávy, s mlynčekom
Aroma G3 , ktorý melie dvojnásobnou rýchlosťou –
pre p
 rípravu kávy, akú milujete

Línia A
Jej výrazné a jasné línie sú posolstvom. Kompaktné a štíhle rozmery sú novou mierkou. Logická, intuitívna obsluha je symbolom nového
pojmu jednoduchosti. Jedinečná, chuťovo plná
kvalita kávy predstavuje vrcholný pôžitok. Vitajte vo svete najmenších modelov značky JURA.
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 Dotykový panel s možnosťou nastavenia troch veľkostí
š álok a dvoch stupňov sily kávy
 Mimoriadne kompaktný dizajn pre ozaj minimálne
priestorové nároky
Piano White
Piano Black
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Línia ENA
Malá, krásna a jednoduchá - presne taká je nová podoba línie ENA,
ktorá bola vyvinutá pre menšie priestory. Je vybavená množstvom
inovatívnych riešení pre prípravu dokonalých kávových špecialít,
ktorými si získa srdcia všetkých fanúšikov dobrej kávy a dizajnu.
Intuitívna filozofia obsluhy vás jednoducho navedie najkratšou
možnou cestou k vysnívanému pôžitku z chuti. Línia ENA stavila
na minimalistický dizajn, v rámci ktorého zrak jednoznačne púta
krásna nádržka na vodu evokujúca karafu.
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Novinka

Novinka

ENA 8

ENA 8
Signature Line
Prehľad predností

Nordic White

Prehľad predností

 Drobné rozmery: len 27,1 × 32,3 × 44,5 cm

 Drobné rozmery: len 27,1 × 32,3 × 44,5 cm

 Krásny komplexný dizajn s oblou
nádržkou na vodu

 Krásny komplexný dizajn s oblou
nádržkou na vodu

 Jednoduchá obsluha cez TFT displej
a obslužné polia

 Jednoduchá obsluha cez TFT displej
a obslužné polia

 10 špecialít na stlačenie tlačidla –
a káva vždy čerstvo pomletá

Metropolitan Black

 Masívny alumíniový kryt kávovaru je
majstrovským dielom tradičného remesla

 10 špecialít na stlačenie tlačidla –
a káva vždy čerstvo pomletá
 Masívny alumíniový kryt kávovaru je
majstrovským dielom tradičného remesla

Sunset Red
Massive Aluminium
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Línia WE
Káva podporuje kreativitu, prispieva ku komunikácii a stupňuje
náš pocit blaha. Práve preto JURA vymyslela kávovary línie WE
ako prístroje typu ‘zapni a vychutnávaj’. Chce totiž, aby si ľudia
mohli svoje obľúbené nápoje vychutnať štýlovo aj na pracovisku.
K najsilnejším stránkam línie WE patrí jej flexibilita, estetika a jednoduchosť. Navyše disponujú väčším zásobníkom zrnkovej kávy,
nádržkou na vodu a zásobníkom na odpad po káve.
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WE8

Pre milovníkov kávových
špecialít

WE6

Pre milovníkov klasiky

Prehľad predností

Prehľad predností

 Mlynček Aroma G3 a Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®) ako záruka
vždy kvalitnej kávy

 Mlynček Aroma G3 a Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®) ako záruka
vždy kvalitnej kávy

 Inteligentný vodný systém (I.W.S.®) automaticky identifikuje
prítomnosť filtra, zatiaľ čo sa filter CLARIS Pro Smart stará o bezchybnú
akosť vody

 Inteligentný vodný systém (I.W.S.®) automaticky identifikuje
prítomnosť filtra, zatiaľ čo sa filter CLARIS Pro Smart stará o bezchybnú
akosť vody

 Jednoduchý koncept s kontrolnými ovládačmi vpredu, s moderným
TFT displejom a nádržkou na vodu, ktorá sa napĺňa spredu

 Jednoduchý koncept s kontrolnými ovládačmi vpredu, s moderným
TFT displejom a nádržkou na vodu, ktorá sa napĺňa spredu

 Výtok na cappuccino sa dá čo do výšky plynulo nastaviť –
pre c appuccino, latte macchiato a flat white s korunkou dokonale
jemnej peny po stlačení jediného tlačidla

 Osem klasických kávových špecialít možno pripraviť h
 ravo –
stlačením jedného tlačidla
Piano Black

Chrome
Dark Inox
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Rôznorodé ako vaše nároky
Kávu si vychutnávame doma, v kancelárii i v gastronomických
zariadeniach. Sortiment značky JURA ponúka odpoveď v podobe
komplexného riešenia pre každú oblasť. Požiadajte svojho autorizovaného odborného predajcu JURA o príslušný prospekt pre
profesionálny sortiment. Poprípade sa informujte na webovej
stránke www.jura.com.
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Kompletný pôžitok
Použitím moderného príslušenstva môžete kávovary JURA prispôsobiť
tak, aby ste si mohli čo najviac vychutnávať pôžitok z dobrej kávy
alebo iných nápojov. Ak šálky vopred dobre nahrejete, môžete tým
výrazne zlepšiť arómu výslednej kávy. Navyše vznikne krajšia crema.
Čerstvé a chladné mlieko je pre prípravu mliečnej peny optimálne.
Takýmto spôsobom môžete prichystať trendové špeciality s krémovou
penou. Práve preto JURA vyvinula príslušenstvo, ktoré poskytuje maximálny možný komfort i optimálne podmienky pre prípravu lahodných
nápojov. Neváhajte a zadovážte si ku svojmu kávovaru ten či iný zmysluplný doplnok – presne podľa toho, čo by ste radi dosiahli.
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Novinka

Cool Control

Vychladené na 4 °C pre dokonalé
mlieko
Kávové nápoje s mliekom a mliečnou penou sa tešia rastúcej obľube.
Najlepšie sa vám vydaria, ak budete mať mlieko vychladené na
4 °C. Chladič mlieka Cool Control s nádržkou z nehrdzavejúcej
ocele, ktorá je vhodná aj do umývačiek riadu, sa dá bezproblémovo naplniť a udrží mlieko po celý deň na ideálnej teplote. Postará
sa tak o neustálu čerstvosť, hygienu a skvelé výsledky.

Prehľad predností
 Dokonalý mliečny produkt
 Najvyšší komfort obsluhy
 Optimálne hygienické podmienky
 Premyslený dizajn
Biely, 1 liter
Čierny, 1 liter
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Bild kommt neu

Novinka

J.O.E.®
Koncept aplikácie JURA Operating Experience (J.O.E.®) spája všetky
funkcie plnoautomatického kávovaru JURA s vaším smartfónom.
Vďaka tomu si môžete svoje obľúbené špeciality ľubovoľne pomenovať a priradiť k nim obrázok podľa vlastného výberu. Pomocou posuvného ovládača prispôsobíte nastavenia svojim osobným chuťovým
preferenciám. S aplikáciou J.O.E.® budete mať svoje individuálne
nastavenia nápojov vždy a všade pri sebe. J.O.E.® vás okrem iného
informuje aktuálnymi hláseniami o stave a oznámi vám, kedy treba
napr. doplniť vodu či kávové zrnká.
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*K dispozícii pre všetky plnoautomatické kávovary vybavené kompatibilným zariadením Smart Connect.
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Chladič mlieka Cool Control

Wireless Transmitter

1,0 litra, biela

pre Chladič mlieka Cool Control, 1,0 litra

Ohrievač šálok

1,0 litra, čierny

Cool Control
0,6 litra, čierny

Dýza na jemnú penu

Espresso poháre
2 ks

pre líniu WE

Sklenený zásobník
na mlieko

Smart Connect

Hadička na mlieko
s nerezovým obalom
HP1, HP2, HP3

J.O.E.®
K dispozícii v App Store /
G oogle Play Store

0,5 litra

Nádržka na čistenie
mliečnych ciest

Zásuvka na
príslušenstvo

Príslušenstvo k mliečnemu
systému: hadička, spojka,
ventilček

Vymeniteľný mliečny výtok
(v balení 10 ks)
pre Z6 / J6 / S8 / E8 / E6 / D6

Poháre na
latte macchiato

Poháre na
latte macchiato

objem cca 220 ml, výška
10,5 cm, 2 ks

objem cca 270 ml, výška
13,5 cm, 2 ks

Profesionálna dýza
na jemnú penu G2

Espresso šálky

Kávové šálky

Cappuccino šálky

2 ks

2 ks

2 ks

Profesionálna dýza na
jemnú penu

Espresso lyžička

Kávová lyžička

2 ks

2 ks

Latte macchiato
lyžička
2 ks

HP1, HP2, HP3
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Dokonalá údržba pre prípravu
dokonalej kávy
Inžinier Philipp Büttiker sa už takmer 30 rokov podieľa na kontinuálnej inovácii produktov
spoločnosti JURA. Spolu so svojím tímom zohrával kľúčovú rolu pri vývoji údržbových
programov a produktov. Ako sám vraví: ‘Pre dokonalú kávu v šálke v ktorýkoľvek moment
je veľmi dôležité udržiavať kávovar v čistote a riadiť sa zopár jednoduchými pravidlami
hygieny, čo sa týka narábania s mliekom, kávou a vodou. Spoločnosti JURA sa podarilo
spraviť údržbu kávovarov podobne jednoduchou, ako je to pri príprave nápojov. Vystačí,
keď stlačíte jedno tlačidlo. Spolu s originálnymi údržbovými produktmi JURA, ktoré sú
takpovediac šité na mieru našim kávovarom, dosiahnete vysokú hygienu podľa certifikovaných štandardov JURA. Jeho rada: ‘Čo sa týka údržby, odporúčam vždy siahať výhradne po
originálnom údržbovom príslušenstve. Myslím, že je to rada na nezaplatenie.’

50

51

chlór
vodný kameň
CLARIS – jediný originál

ťažké kovy

Vaša voda, čerstvo
prefiltrovaná

Hygiene
standards

Správna kvalita vody je pre výslednú chuť kávy rozhodujúca, veď káva napokon z 98 % pozostáva práve
z vody. Okrem vápnika, minerálov a fluoridov však
obsahuje vodovodná voda v mnohých oblastiach aj
stopy olova, medi, hliníka a chlóru. Filter CLARIS sa
nachádza priamo vo vnútri nádržky na vodu a filtruje vodu vždy len priamo pri príprave daného nápoja.
Filter dokáže v úplnosti absorbovať nebezpečné
látky a popritom uchovať vo vode fluoridy potrebné
pre to, aby sa chuť kávy dokázala komplexne rozvinúť. Ak budete mať k dispozícii zakaždým vodu optimálnej akosti, bude sa každá šálka kávy rovnať
úžasne plnému chuťovému zážitku. Filtre CLARIS
používateľov navyše zbavujú povinnosti kávovary
pravidelne odvápňovať.

Novinka

CLARIS Smart

CLARIS Smart mini

CLARIS Pro Smart

CLARIS Blue

CLARIS White

1 kus

pre ENA 8

pre WE8 / WE6

1 kus

1 kus

pre modely s I.W.S.®

1 kus

4 kusy
pre modely s I.W.S.®

Dvojfázové čistiace
tablety

Odvápňovacie tablety

Čistič mliečnych ciest

3 sady

250 ml

6 kusov

bez fosfátov

bez fosfátov

bez fosfátov
CERTIFIED
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Vždy a stále dokonalá káva
Automatický kávovar JURA na prípravu kávových špecialít predstavuje inteligentnú a predovšetkým trvácnu investíciu. Získate
totiž kvalitu, ktorú si budete môcť užívať v pohodlí domova. Pre
spoločnosť JURA sa vzťah k zákazníkom nekončí zaplatením tovaru. V prípade nutnosti servisných prác dbáme na to, aby ste na
svoju obľúbenú kávu nemuseli zbytočne dlho vyčkávať. Na tomto tvrdení sme preto vystavali celú našu servisnú filozofiu. Vybudovali sme sieť servisných pracovísk v rôznych krajinách, ktoré sú
prístupné ako pre špecializovaných predajcov, tak i pre spotrebiteľov. To preto, aby JURA stihla v prípade potreby všetky kávovary čo najrýchlejšie opraviť. Globálna sieť autorizovaných servisných
stredísk so špecializovaným personálom neustále pracuje na
zlepšovaní svojich poznatkov a schopností. Produkty značky JURA
možno dať do servisných stredísk počas i po uplynutí záručnej
doby. Získate tak záruku toho, že si budete môcť nepretržite
užívať dokonalú kávu.
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Technické údaje
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Z6

J6

S8

E8

E6

D6

Počet individuálne programovateľných špecialít

22

13

15

15

7

7

Umelá inteligencia



Funkcia One Touch Lungo



Funkcia One Touch









Inteligentný vodný systém (Intelligent Water System, I.W.S.®)













Kompatibilný s J.O.E.®













Bezdrôtové spojenie













Smart Connect ako súčasť dodávky







Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)













Mlynček

Professional Aroma Grinder

Viacstupňový mlynček Aroma-G3

Viacstupňový mlynček Aroma-G3

Viacstupňový mlynček Aroma-G3

Viacstupňový mlynček Aroma-G3

Viacstupňový mlynček Aroma-G2

Termoblokový systém ohrevu

1

1

1

1

1

1

Mliečny systém

HP3

HP3

HP3

HP3

HP1

HP1

Hygiena JURA: s certifikátom TÜV













Odložiť, rozmnožiť a personalizovať nápoje







Displej

Farebný TFT displej

Farebný TFT displej

Farebný dotykový displej

Farebný TFT displej

Farebný TFT displej

Textový displej

Kombinovaný výtok s nastaviteľnou výškou / šírkou

80 – 153 mm / 21 – 50 mm

Výtok na kávu s nastaviteľnou výškou / šírkou

65 – 111 mm / 20 – 50 mm

72 – 118 mm / –

65 – 111 mm /–

65 – 111 mm /–

64 – 110 mm /–

Výtok na cappuccino s nastaviteľnou výškou

110 – 153 mm

114 – 160 mm

107 – 153 mm

Kapacita nádržky na vodu

2,4 l

2,1 l

1,9 l

1,9 l

1,9 l

1,9 l

Kapacita zásobníka zrnkovej kávy

280 g

250 g

280 g

280 g

280 g

200 g

Napätie / príkon

230 V~ / 1450 W

230 V~/ 1450 W

230 V~ / 1450 W

230 V~ / 1450 W

230 V~ / 1450 W

230 V~ / 1450 W

Hmotnosť

12,5 kg

10,9 kg

10 kg

9,8 kg

9,8 kg

8,7 kg

Rozmery (š × v × h)

32 × 37,5 × 45 cm

28,5 × 34,2 × 43,3 cm

28 × 34,8 × 44,4 cm

28 × 34,6 × 44,4 cm

28 × 35,1 × 43,9 cm

28 × 34,5 × 41,5 cm

Farba

Aluminium

Piano White
Brillant Silver

Chrome
Moonlight Silver

Platin

Platin

Platin
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Technické údaje
A1

ENA 8 Signature Line

ENA 8

WE8

WE6

3

10

10

Počet individuálne programovateľných špecialít

12

8

Funkcia One Touch





Funkcia One Touch



Inteligentný vodný systém (Intelligent Water System, I.W.S.®)





Inteligentný vodný systém (Intelligent Water System, I.W.S.®)





Kompatibel mit J.O.E.®





Kompatibilný s J.O.E.®





Bezdrôtové spojenie





Bezdrôtové spojenie



Počet individuálne programovateľných špecialít

Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)





Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)







Mlynček

Viacstupňový mlynček Aroma-G3

Viacstupňový mlynček Aroma-G3

Mlynček

Viacstupňový mlynček Aroma-G3

Viacstupňový mlynček Aroma-G3

Viacstupňový mlynček Aroma-G3

Termoblokový systém ohrevu

1

1

Termoblokový systém ohrevu

1

1

1

Mliečny systém

HP1

Smart Connect ako súčasť dodávky



HP1

HP1

Hygiena JURA: s certifikátom TÜV





Hygiena JURA: s certifikátom TÜV







Nulovateľné denné počítadlo





Displej

Dotykový panel

Farebný TFT displej

Farebný TFT displej

Displej

Farebný TFT displej

Farebný TFT displej

55 – 138 mm

55 – 138 mm

Výtok na kávu s nastaviteľnou výškou

65 – 111 mm

65 – 111 mm

Výtok na cappuccino s nastaviteľnou výškou

107 – 153 mm

Mliečny systém

Kombinovaný výtok s nastaviteľnou výškou
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Výtok na kávu s nastaviteľnou výškou

58 – 141 mm

Kapacita nádržky na vodu

1,1 l

1,1 l

1,1 l

Kapacita nádržky na vodu

3l

3l

Kapacita zásobníka zrnkovej kávy

125 g

125 g

125 g

Kapacita zásobníka zrnkovej kávy

500 g

500 g

Napätie / príkon

230 V~ / 1450 W

230 V~ / 1450 W

230 V~ / 1450 W

Napätie / príkon

230 V~ / 1450 W

230 V~ / 1450 W

Hmotnosť

9,2 kg

10,9 kg

9,4 kg

Hmotnosť

10 kg

10 kg

Rozmery (š × v × h)

23,9 × 32,3 × 44,5 cm

27,1 × 32,3 × 44,5 cm

27,1 × 32,3 × 44,5 cm

Rozmery (š × v × h)

29,5 × 41,9 × 44,4 cm

29,5 × 41,9 × 44,4 cm

Farba

Piano White
Piano Black

Massive Aluminium

Nordic White
Metropolitan Black
Sunset Red

Farba

Chrome
Dark Inox

Piano Black
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Ohľadom ďalších informácií a kompletnej ponuky produktov vrátane
atraktívnych komplexných riešení pre kancelárie a catering odporúčame
navštíviť stránku: www.jura.com
Sledujte nás na:
www.facebook.com/jurafans
www.instagram.com/jura_coffee

201901 spiceadvertising

www.youtube.com/juraworldofcoffee

Svoju ponuku produktov sa neprestajne snažíme zlepšovať, aby sme vždy zostávali na vrchole aktuálneho technologického vývoja. Môže to však znamenať, že konfigurácia i vybavenie zobrazených
p rístrojov sa v priebehu času môžu zmeniť. Neručíme za prípadné tlačové či faktické chyby. V dôsledku
procesu tlače môže dôjsť k tomu, že farby v katalógu sa od tých skutočných líšia. Zobrazené šálky a
poháre nedodávame ako štandardnú súčasť kávovarov.
Autorské právo prináleží spoločnosti JURA Elektroapparate AG. Všetky práva vyhradené. Reprodukcia
tlačou (v celku či čiastočne) je povolená iba s písomným súhlasom spoločnosti JURA.

Swiss Coffee s.r.o.
Mierová 66
821 05 Bratislava
Slovensko
www.jura.com
JURA – If you love coffee

