GIGA X3
Flexibilný prístup do top triedy

Prednosti
 4,3“ farebný dotykový displej
 precízny keramický diskový
mlynček s funkciou automatického
prispôsobenia mletia (A.G.A.©)
 rýchlostná funkcia vďaka
dodatočnému obtoku na horúcu vodu
 2 termobloky a 2 čerpadlá

Odporúčané príslušenstvo






sklenený ohrievač šálok
chladič mlieka Cool Control
chladič mlieka Piccolo
platobný Smart Payment Box
súprava na tuhý odpad/na tekutý
odpad
 línia nábytku pre Coﬀee to Go

Oblasti použitia
 kancelárske priestory
 občerstvenie počas seminárov/
konferencií
 raňajky v ubytovacích zariadeniach
 catering
 káva so sebou
Odporúčaný maximálny denný výdaj:
150 šálok

Kávovar GIGA X3 umožňuje značke JURA priam ukážkovo predviesť švajčiarsku silu inovácií
a profesionalitu, ktorá sa skrýva i v tom na prvý pohľad najnepodstatnejšom detaile. Všade
tam, kde treba kapacitu do 150 šálok kávových špecialít denne, imponuje tento stroj svojou
kvalitou funkcionalitou a spoľahlivosťou. V kombinácii s úžasným výkonom tak ide o naozaj
technicky dokonalý automatický kávovar, ktorý bol vývojármi ušitý na mieru potrebám
veľkých kancelárií, na prípravu kávy pri raňajkách v ubytovacích zariadeniach či počas
seminárov a konferencií. Rovnako dobre poslúži ale i v samoobslužných priestoroch.

GIGA X3

Technické údaje
Špeciﬁcké prednosti
Počet individuálne programovateľných špecialít

32

Funkcia One Touch
Automatické prispôsobenie mlynčeka (A.G.A.©)
Inteligentný vodný systém (I.W.S.®)
Rýchlostná funkcia

Možnosti nastavenia a programovania
Programovateľné a individuálne nastaviteľné
množstvo vody
Programovateľná a individuálne prispôsobiteľná
sila kávy
Programovateľná teplota mlieka/mliečnej peny

10 úrovní
10 úrovní

Ukladanie, kopírovanie a personalizovanie nápojov

Automatické prepínanie medzi mliekom
a mliečnou penou

Programovateľná teplota lúhovania

3 úrovne

Kompatibilný s J.O.E.®

Programovateľné množstvo mlieka/mliečnej peny

Otočný ovládač

Programovateľná teplota horúcej vody

Bezdrôtové spojenie

Nulovateľné denné počítadlo

Smart Connect dodávaný ako štandard

Programovateľný čas zapnutia/vypnutia

Výkonný systém horúcej vody (3 teplotné úrovne)

0,5 l/min

Rozoznávanie druhej, mletej kávy
Generovanie skupín kódov

3 úrovne

Možnosť zistenia počtu odberov pre každý
jednotlivý nápoj
Dizajn a materiály

Aktívny monitoring kávových zŕn

Alu Frame Design© 3 mm

Monitorovaný odkvapkávač
Kryt na ochranu arómy

Displej

Vyrobené vo Švajčiarsku

Jantárové/biele nasvietenie šálok

TFT farebný dotykový
displej

Násypka na mletú kávu
Štandardy značky JURA

Zvukový dizajn

Pulzný extrakčný proces (P. E.P.®)
Variabilná VC vylúhovacia jednotka, od 5 g do 16 g
Inteligentný predlúhovací aróma systém (I.P, B.A.S.©)
Mlynček
Vysokovýkonné čerpadlo, 15 barov
Termoblokový systém ohrevu
Fluidné systémy

Elektricky nastaviteľný
keramický diskový
mlynček
2
2
2

Technológia jemnej peny JURA
Mliečny systém

HP3

Displej stavu údržby

201904 – JURA si vyhradzuje právo technických zmien

spiceadvertising

Integrované programy preplachovania,
čistenia a odvápňovania
Integrované programy preplachovania
a čistenia mliečneho systému

V číslach
Výškovo nastaviteľný dvojitý výtok
Výškovo nastaviteľný výtok na horúcu vodu
Kapacita nádržky na vodu
Kapacita zásobníka kávových zŕn
Zásobník na odpad po káve (porcie)
Dĺžka kábla
Napätie/príkon
Prúd
Príkon v režime stand-by
Hmotnosť
Rozmery (š × v × h)
Objednávacie číslo/farba

70 – 159 mm
69 – 165 mm
5l
1 kg
max. 40
zhruba 1,1 m
220 – 240 V~/2300 W
10 A
< 0,5 W
19 kg
37 × 56,5 × 49,7 cm
15229 Aluminium

Hygiena JURA: s certiﬁkátom TÜV
Filter CLARIS

CLARIS Pro Smart
maxi/CLARIS Pro
Smart

Hygiene
Štandardy
hygieny
standards

Energeticky úsporný režim (E.S.M.©)
Vypínač s nulovou spotrebou energie alebo vypínač

CERTIFIED

JURA – If you love coffee

