GIGA X8
Nová GIGA X8 – 4 × profesionálnejšia

Prednosti
Z 4,3“ dotykový farebný displej
Z 2 precízne keramické diskové mlynčeky
s automatickým nastavením mletia
(A.G.A.©)
Z Rýchlostná funkcia vďaka dodatočnému obtoku horúcej vody
Z 2 termobloky a 2 čerpadlá

Príslušenstvo
Z Sklený ohrievač šálok
Z Kompresor Cooler Pro
Z Chladič mlieka Cool Control
Z Chladič mlieka Milk Cooler Piccolo
Z Platobný box Smart Payment Box
Z Súprava na vyhadzovanie odpadu po
káve/ na odtok použitej vody

Oblasti použitia
Z riešenie pre celé kancelárske poschodie
Z semináre / rokovania
Z catering
Z káva so sebou
Odporúčaný denný maximálny výdaj:
200 šálok

V podobe kávovaru GIGA X8 preukazuje JURA opäť silu švajčiarskej schopnosti inovovať
a tiež profesionálny prístup, ktorý dbá na každý detail. Všade tam, kde sú deň čo deň
vyžadované kapacity do 200 šálok, presviedča tento kávovar svojou kvalitou, funkčnosťou
a spoľahlivosťou. Výsledkom je high-tech plnoautomatický kávovar dosahujúci najvyššie
výkony – kávovar, ktorý spĺňa nároky na riešenia pre celé kancelárske poschodia, semináre,
catering či pre ponuku kávy so sebou.

GIGA X8

Technický prehľad
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Špeciﬁcké prednosti
Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
Inteligentný vodný systém (I.W.S.®)
Rýchlostná funkcia
Možnosť zadať individuálne názvy nápojov
Latte macchiato na stlačenie tlačidla
Mliečna káva na stlačenie tlačidla
Flat White na stlačenie tlačidla
Cappuccino na stlačenie tlačidla
Kanvička kávy v kvalite espresso
Počet individuálne programovateľných špecialít
Voliteľne mlieko alebo mliečna pena cez elektronicky
prestaviteľný prívod vzduchu
Technológia jemnej peny JURA
Elektronicky prestaviteľné profesionálne
keramické diskové mlynčeky
Výkon horúcej vody (3 teplotné úrovne)
Zrnká à la carte
Ukazovateľ zostávajúceho času
Generovanie kódových skupín
Automatický preplach mliečneho sytému

2
2
2
2
32

0,5 l / min.

Štandardy plnoautomatických kávovarov JURA
Variabilná vylúhovacia komora od 5 do 16 g
Inteligentný predlúhovací aróma systém (I.P.B.A.S.©)
Inteligentné predhrievanie
Aktívny monitoring zŕn
Energeticky úsporný režim (Energy Save Mode, E.S.M.©)
Vysokovýkonné čerpadlo, 15 barov
2
Termoblokový ohrevný systém
2
Vodné systémy
2
Monitorovaný odkvapkávač
Integrovaný preplachovací, čistiaci
a odvápňovací program
Možnosť nastavenia tvrdosti vody
Jedna alebo dve šálky espressa v jednom procese
lúhovania
Hygiena JURA: s certiﬁkátom TÜV
Systém ﬁltrovania
Filter CLARIS JURA
vody
Vypínač s nulovou spotrebou energie,
resp. sieťový vypínač
Vyrobené vo Švajčiarsku

Nastavenia a možnosti programovania
Programovateľné a individuálne nastaviteľné
množstvo vody pre kávu
Programovateľná a individuálne nastaviteľná sila kávy
Programovateľná teplota mlieka
Programovateľná teplota mliečnej peny
Programovateľná teplota lúhovania
Programovateľné množstvo mlieka
Programovateľná teplota horúcej vody
Programovateľné množstvo horúcej vody
Nulovateľné denné počítadlo
Programovateľný čas zapnutia
Programovateľný čas vypnutia
Počet príprav pre každý jednotlivý nápoj
možno odčítať
Integrovaný preplachovací a čistiaci program
a prepláchnutie mliečneho systému

10 úrovní
10 úrovní
10 úrovní
3 úrovne
3 úrovne

Dizajn a materiály
Hliníkový predok Alu Frame Design© 3 mm
Stredná konzola vo verzii Pianoblack
Farebný dotykový displej
Nasvietenie šálok jantárové / biele
Násypka na mletú kávu
Zvukový dizajn
V číslach
Kombinovaný výtok s nastaviteľnou výškou
Výtok na horúcu vodu s nastaviteľnou výškou
Kapacita nádržky na vodu
Zásobník odpadu po káve (porcie)
Zásobník kávových zŕn s krytom na ochranu arómy
Dĺžka kábla cca
Napätie
Prúd
Príkon
Príkon v režime stand-by
Hmotnosť
Rozmery (š × v × h)
Objednacie číslo / Farba

70 – 159 mm
69 – 165 mm
5l
max. 40
2 × 650 g
1,1 m
220 – 240 V~
10 A
2700 W
< 0,5 W
19 kg
37 × 56,5 × 49,7 cm
15226 / Aluminium
Chrome,
15248 / Black

JURA – If you love coffee

