X10
Kávové špeciality od profesionála

Prednosti





31 programovateľných špecialít
Profesionálny aróma mlynček
Funkcia One Touch Lungo
4,3“ farebný dotykový displej

Odporúčané príslušenstvo







sklenený ohrievač šálok
chladič mlieka Cool Control 1 liter
chladič mlieka Piccolo
platobný Smart Payment Box
súprava na prívod čerstvej vody
súprava na tuhý odpad / na tekutý
odpad
 línia nábytku pre Coﬀee to Go

Oblasti použitia
 Ideálny prístroj pre permanentné
i variabilné umiestnenie ako napr.:
 samoobslužné oblasti
 veľké kancelárie
 jedálne
 catering
Odporúčaný maximálny počet porcií 80
šálok za deň

Kávovar X10 robí dobrý dojem vďaka svojej univerzálnosti, ovládaniu prispôsobenému
používateľom a tiež svojou individualitou. Tento prístroj dokáže pripraviť až 31 rôznych
špecialít. Ako špička vo svojom segmente je schopný pripraviť kompletné spektrum
kávových špecialít, a síce ako tých s mliekom či mliečnou penou alebo nápojov
pozostávajúcich len z čiernej kávy. Profesionálny aróma mlynček predstavuje prvotriednu
inováciu, ktorá zaručuje vždy a za všetkých okolností dokonalý výsledok mletia a až o 12,2 %*
viac arómy. Vďaka funkcii One Touch Lungo dokáže prekvapiť dokonca i takými špecialitami,
ako sú nápoje caﬀè Barista a lungo Barista. 4,3“ farebný dotykový displej s vysokým
rozlíšením funguje absolútne intuitívne.
*Profesionálny aróma mlynček v porovnaní s bežnými mlynčekmi

GIGA X3

Technické údaje
Špeciﬁcké prednosti
Počet individuálne programovateľných špecialít

31

Funkcia One Touch Lungo
Funkcia One Touch
Inteligentný vodný systém (I.W.S.®)
Automatické prepínanie medzi mliekom
a mliečnou penou

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

Kompatibilný s J.O.E.®

Programovateľná teplota lúhovania

Bezdrôtové spojenie

Programovateľné množstvo mlieka/mliečnej peny

Smart Connect dodávaný ako štandard

Programovateľná teplota horúcej vody

Horúca voda

Nulovateľné denné počítadlo

0,24 l / min

Generovanie skupín kódov

Programovateľný čas zapnutia/vypnutia

Aktívny monitoring zŕn

Možnosť zistenia počtu odberov pre každý
jednotlivý nápoj

Monitoring odkvapkávača
Kryt na ochranu arómy

2 úrovne
3 úrovne

Dizajn a materiály

Švajčiarsky výrobok

Farebný dotykový
displej

Displej
Štandardy značky JURA

Jantárové/biele nasvietenie šálok

Pulzný extrakčný proces (P. E.P. ®)

Zvukový dizajn

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
Fluidný systém

Profesionálny aróma
mlynček
1
2
1

Technológia jemnej peny JURA
Mliečny systém

HP3

Displej stavu údržby
Integrované programy preplachovania,
čistenia a odvápňovania
Integrované programy preplachovania
a čistenia mliečneho systému
Hygiena JURA: s certiﬁkátom TÜV
Filter CLARIS

V číslach
Výškovo nastaviteľný dvojitý výtok (mlieko/káva)
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

CLARIS Pro Smart
maxi/CLARIS Pro
Smart

65 – 153 mm
153 mm
5l
1 kg
zhruba 40
zhruba 1,2 m
220 – 240 V~/1450 W
10 A
< 0,5 W
14 kg
37,3 × 52,4 × 46,1 cm
Platinum

Štandardy
Hygiene
hygieny
standards
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Energeticky úsporný režim (E.S.M.©)
Vypínač s nulovou spotrebou energie alebo vypínač
CERTIFIED

JURA – If you love coffee

