PROFESSIONAL

Double X-Concept „Speed&Milk“
GIGA X8 + GIGA X3
sklenený ohrievač šálok
Cool Control

Profesionálna ponuka
2020

Professional-Line
GIGA X8

GIGA X3

Professional

Professional

GIGA

GIGA

Value
Protection

Value
Protection

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

odporúčaný počet
šálok za deň

odporúčaný počet
šálok za deň

200

150

4,3" dotykový farebný displej
precízne keramické diskové mlynčeky
s automatickým prispôsobením mletia
(A.G.A.©)
Funkcia „speed“ pre rýchlu prípravu kávy
2 termobloky a 2 čerpadlá

X10

4,3“ dotykový farebný displej
precízne keramické diskové mlynčeky
s automatickým prispôsobením mletia
(A.G.A.©)
Funkcia „speed“ pre rýchlu prípravu kávy
2 termobloky a 2 čerpadlá

X8

Professional

X6

Professional

X-Line

X-Line

Value
Protection

Value
Protection

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

Professional

X-Line

Value
Protection

odporúčaný počet
šálok za deň

odporúčaný počet
šálok za deň

odporúčaný počet
šálok za deň

80

80

80

4,3" dotykový farebný displej
31 programovateľných špecialít
One-Touch Lungo
Profesionálny aróma mlynček

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.®)
12 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.
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

Professional

GIGA

X-Line

Value
Protection

Value
Protection

Profesionálna ochrana hodnoty - Professional Value Protection
Zákazníci, ktorí si zakúpili stroje z línie Professional, sa teraz môžu
radovať z nového exkluzívneho konceptu servisných služieb podľa
vysokých štandardov kvality značky JURA. Tento obsiahly balíček
služieb je akousi poistkou pre vždy optimálny výkon profesionálnych
kávovarov a pomáha dlhodobo zabezpečiť ich hodnotu.
Platí iba pri kúpe u autorizovaného partnera JURA CEE

Balíček zahŕňa nasledovné služby:
Platnosť: 25 mesiacov alebo 45 000 odberov pre stroje GIGA
respektíve 25 000 odberov pre X6/X8/X10
zahŕňa 2 inšpekcie na mieste zadarmo, po 9 a po 18 mesiacoch
kontrolu opotrebovateľných dielov
kontrolu kávy a nastavenia prístroja
kontrolu komponentov systému vedenia vody
kontrolu kvality vody
kontrolu hygieny (posúdenie hygieny)
aktualizáciu softvéru

Workplace-Line
WE8

WE6

Tieto kávovary JURA boli navrhnuté
tak, aby stačilo len „Plug and Enjoy“.
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

Cool Control

X6 + X8
sklenený ohrievač šálok
Cool Control Wireless

Komunikácia

Bezhotovostné platby

Bezdrôtový vysielač

Data Communicator

Originálne údržbové produkty
Čistota a ochrana

Filter Claris

Systém filtrovania vody JURA

Hlavica
filtra
Čistiace
tablety

Odvápňovacie
tablety

Čistič mliečnych
ciest

Technické údaje
Možnosti naprogramovania teploty horúcej
vody
Počet individuálne naprogramovateľných
špecialít

CLARIS Pro
Smart

CLARIS Pro
Smart Maxi

Dodatočná voľba
pre filtre JURA

GIGA X8

GIGA X3

X10

X8

X6

WE8

WE6

3 úrovne

3 úrovne

3 úrovne

3 úrovne

3 úrovne

3 úrovne

3 úrovne

32

34

31

21

12

12

8

10 úrovní

10 úrovní

10 úrovní

10 úrovní

10 úrovní

8 úrovní

8 úrovní

3 úrovne

3 úrovne

2 úrovne

2 úrovne

2 úrovne

2 úrovne

2 úrovne

2

2

2

2

1

1

1

70 – 159 mm

70 – 159 mm

65 – 153 mm

65 – 153 mm
65 – 153 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
Variabilná lúhovacia komora, od 5 g po 16 g
Počet termoblokov
Výškovo nastaviteľný duálny výtok
(mlieko/káva)
Výškovo nastaviteľný výtok kávy
Výškovo nastaviteľný výtok cappuccina
Výškovo nastaviteľný výtok horúcej vody

107 – 153 mm
69 – 165 mm

69 – 165 mm

153 mm

107 – 153 mm

65 - 111 mm

5l

5l

5l

5l

5l

3l

3l

2x 650g

1 kg

1 kg

500g

500 g

500g

500g

220 – 240 V ~
2700 W

220 – 240 V ~
2300 W

220 – 240 V~
1450 W

220 – 240 V ~
1450 W

220 – 240 V ~
1450 W

220 – 240 V ~
1450 W

220 – 240 V ~
1450 W

19 kg
37 × 56,5 × 49,7 cm

19 kg
37 × 55 × 49,7 cm

14 kg
37,3 × 47 × 46,1 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

Black

Aluminium

Platinum

Platin

Dark Inox

Automatické čistenie mliečnych ciest
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

PCC Bratislava operated by Swiss Coffee s.r.o.
Mierová 66, 821 03 Bratislava | Hotline: 02/4342 0903 | juraprofi@swisscoffee.sk | www.profi-jura.sk

Dark Inox

voliteľne: Chrome

Piano Black

