WE6 Piano Black
Kávová klasika na pracovisku
Všade tam, kde majú zákazníci, personál či návštevníci možnosť pochutnať si na skvelej káve,
vládne uvoľnená, komunikatívna a produktívna nálada. Káva uvoľňuje myseľ a podnecuje tvorivosť. Z
toho vyplýva, že azda žiadne pracovisko si nezaslúži zostať bez kávovaru. Nový kávovar WE6 odborne
pripravuje celé spektrum klasických kávových nápojov - od ristretta cez espresso až po café crème.

Nádržka na vodu s kapacitou 3 litre, zásobník zrnkovej kávy na 500 gramov kávových zŕn a zásobník
odpadu po káve s kapacitou 25 porcií robia z tohto elegantného profesionálneho kávovaru ideálne
riešenie pre podniky, v ktorých sa denne zvykne vypiť okolo 30 kávových špecialít. Inovatívne
technológie revolucionalizujú pôžitok z dobrej kávy. Umiestnenie tlačidiel na prednú časť prístroja a
moderný TFT displej robia obsluhu stroja neuveriteľne ľahkou aj pre neskúsených používateľov.

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

Vysokovýkonné čerpadlo, 15 barov

1

Termoblokový systém ohrevu

1

Fluidný systém

1

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

Claris Pro Smart / Claris Smart
Klasika

Kávové špeciality
Počet individuálne naprogramovateľných špecialít
Spôsoby prípravy

8
2 kávy
1 káva
2 espressá
1 espresso
2 ristrettá
1 ristretto
1 špeciálna káva
1 Horúca voda

Funkcia horúcej vody

3 úrovne

2 kávy

1m

2 espressá

45s

2 ristrettá

30s

Horúca voda (200 ml)

45s

Prednosti
Typ mlynčeka
Počet mlynčekov
Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®)
Aplikácie

Mlynček AromaG3
1
áno
JURA Connect App
JURA Coffee App Professional

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

8
áno
2

Programovateľná teplota horúcej vody

3 úrovne

Programovateľné množstvo horúcej vody

áno

Individuálne nulovateľné denné počítadlo

áno

Naprogramovateľný čas vypnutia

áno

Možnosť zistenia počtu odberov pre každý jednotlivý nápoj

áno

Ukazovateľ zvyšného času

áno

Vybavenie, dizajn a materiály
Displej
Výškovo nastaviteľný výtok na kávu

TFT farebný displej
65 - 111mm

Výtok na horúcu vodu

áno

Odhlučnený dizajn

áno

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

30
Spotreba energie
Poskytovateľ servisných služieb
Predajca

V číslach
Objem nádržky na vodu (počet porcií)

3L

Zásobník na kávový odpad (počet porcií)

25

Počet zásobníkov zrnkovej kávy

1

Kapacita zásobníka zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy

500g

Dĺžka kábla (cca)

1,1m

Napätie
Elektrický prúd
Frekvencia
Príkon
Príkon v pohotovostnom stave
Zúčtovacie systémy
Hmotnosť

220 - 240V striedavý prúd
10A
50Hz
1450W
0W
kompatibilný
10kg

Šírka

29,5cm

Výška

41,9cm

Hĺbka

44,4cm
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