GIGA X3C PROFESSIONAL
Posun do vyššej triedy s permanentým pripojením na vodu
Nový kávovar GIGA X3c Professional ponúka všetko, čo si vyžaduje osadenstvo väčších kancelárií a
prestávkových miestností. Dokáže pripraviť až 31 individuálne naprogramovateľných kávových
špecialít a ďalších 12 baristických receptov na stlačenie jedného tlačidla, a to vrátane módneho flat
white. Podobne ako obsluha stroja je i dopĺňanie veľmi jednoduché, a to vďaka veľkému zásobníku
zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy s kapacitou až 1 kg. Medzi ďalšie skvelé vlastnosti radíme
voliteľnú funkciu likvidácie odpadu po káve a súpravu na odtok z výlevky.

Integrované programy preplachovania a čistenia spustíte stlačením jedného tlačidla, čo výrazne
redukuje námahu potrebnú na udržiavanie hygieny stroja. Môžete si byť istí, že týmto kávovarom svoj
personál určite potešíte. Ak potrebujete kávovar, ktorý bude po celý deň efektívne fungovať, potom sa
neváhajte rozhodnnúť pre toto kompaktné riešenie s permamentným pripojením na vodu.

ŠPECIFIKÁCIA

Štandardy pre profesionálne plnoautomatické kávovary JURA
Variabilná vylúhovacia jednotka

5 - 16g

Inteligentný predlúhovací aróma systém (I.P.B.A.S.©)

áno

Inteligentné predhrievanie

áno

Aktívny monitoring kávových zŕn

áno

Energeticky úsporný režim (E.S.M.©)

áno

Vysokovýkonné čerpadlo, 15 barov

2

Termoblokový systém ohrevu

2

Fluidný systém

2 paralelné

Monitorovaný odkvapkávač

áno

Displej stavu údržby

áno

Integrované programy preplachovania, čistenia a odvápňovania

áno

Možnosť nastavenia tvrdosti vody

áno

Jedna alebo aj dve šálky espressa počas jedného procesu lúhovania

áno

Hygiena JURA: s certifikátom TÜV

áno

Filter
Vypínač s nulovou spotrebou energie alebo vypínač
Vyrobené vo Švajčiarsku

Claris Pro Blue
Klasika
áno

Kávové špeciality
Počet individuálne naprogramovateľných špecialít
Spôsoby prípravy

34
2 latte macchiata
1 latte macchiato
2 cappuccina
1 cappuccino
2 caffè latte (mliečne kávy)
1 caffè latte (mliečna káva)
2 kávy
1 káva
2 espressá macchiata
1 espresso macchiato
2 espressá
1 espresso
2 ristrettá
1 ristretto
Kanvička kávy
Mlieko, mliečna pena
1 Flat White
2 Flat Whites

Recepty od baristov

áno

Kanvička kávy v kvalite espresso

áno

Funkcia horúcej vody

Zrýchlená príprava horúcej vody

Druhý typ mletej kávy

áno

Káva v kanvičke (360 ml)

2m 33s

2 latte macchiata

1m 31s

2 cappuccina

1m 23s

2 caffè latte (mliečne kávy)
2 kávy

1m 08
1m 03s

2 espressá

38s

2 ristrettá

29s

Horúca voda (200 ml)

28s

Prednosti
Aplikácie

JURA Connect App
JURA Coffee App Professional

Technológia jemnej peny JURA

áno

Možnosť voľby mlieka alebo mliečnej peny

áno

Typ mlynčeka
Počet mlynčekov

Elektricky prestaviteľný mlynček s profesionálnymi keramickými diskami
1

Násypka na mletú kávu

áno

Automatická detekcia mletej kávy

áno

Výber kávových zŕn à la carte

áno

Obsluha, možnosti nastavenia a programovania
Naprogramovateľné množstvo vody na kávu

áno

Možnosť nastavenia množstva vody pre každý odber

áno

Programovateľné úrovne sily kávy
Možnosť nastavenia sily kávy pre každý odber
Programovateľné úrovne lúhovacej teploty

5
áno
3

Naprogramovateľné množstvo mlieka

áno

Programovateľná teplota horúcej vody

3 úrovne

Programovateľné množstvo horúcej vody

áno

Otočný ovládač

áno

Individuálne naprogramovateľné produktové tlačidlá

8

Individuálne nulovateľné denné počítadlo

áno

Naprogramovateľný čas zapnutia

áno

Naprogramovateľný čas vypnutia

áno

Možnosť zistenia počtu odberov pre každý jednotlivý nápoj

áno

Integrovaný program preplachovania a čistenia po cappuccine

áno

Automatické prepláchnutie mliečnych ciest

áno

Ukazovateľ zvyšného času

áno

Generovanie kódových skupín

áno

Vybavenie, dizajn a materiály
Displej

TFT farebný displej

Šírkovo nastaviteľný kombinovaný výtok (mlieko/káva)

20 - 50mm

Výškovo nastaviteľný kombinovaný výtok (mlieko/káva)

70 - 159mm

Výtok na horúcu vodu
Výškovo nastaviteľný výtok na horúcu vodu
Nasvietenie šálok

áno
69 - 165mm
Biele a jantárové

Osobitná nádržka na vodu na odvápnenie

áno

Odhlučnený dizajn

áno

Odporúčaný maximálny denný výkon a oblasti použitia
Odporúčaný maximálny denný výkon
Oblasti použitia

120
Spotreba energie
Poskytovateľ servisných služieb
Predajca

Obsah dodávky
Súprava na odtok odpadovej vody

áno

V číslach
Objem nádržky na vodu (počet porcií)

5L

Zásobník na kávový odpad (počet porcií)

40

Počet zásobníkov zrnkovej kávy
Kapacita zásobníka zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy
Dĺžka kábla (cca)
Napätie
Elektrický prúd
Frekvencia

1
1000g
1,1m
220 - 240V striedavý prúd
10A
50Hz

Príkon

2300W

Príkon v pohotovostnom stave

< 0,5W

Pevná prípojka vody
Hadica na odtok odpadovej vody
Zúčtovacie systémy
Hmotnosť

integrované (G 3/4
DN15
kompatibilný
18,2kg

Šírka

32cm

Výška

55cm

Hĺbka

49,7cm
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