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

Aktívny monitoring kávových zŕn áno

Energeticky úsporný režim (E.S.M.©) áno

Vysokovýkonné čerpadlo, 15 barov áno

Termoblokový systém ohrevu áno

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 CLARIS Pro Smart & CLARIS Pro Smart maxi

Variabilná vylúhovacia jednotka áno

Počet individuálne naprogramovateľných špecialít 28

Spôsoby prípravy zrnková káva

Kanvička kávy v kvalite espresso áno

Funkcia horúcej vody áno

Káva v kanvičke (360 ml) 2 [Minutes] 20 [Seconds]

2 latte macchiata 1 [Minutes] 50 [Seconds]

2 cappuccina 1 [Minutes] 18 [Seconds]

2 caffè latte (mliečne kávy) 1 [Minutes] 34 [Seconds]

2 kávy 1 [Minutes] 3 [Seconds]

2 espressá 48 [Seconds]

2 ristrettá 33 [Seconds]

Horúca voda (200 ml) 50 [Seconds]

Možnosť voľby mlieka alebo mliečnej peny áno

Počet mlynčekov 1

Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®) áno

Možnosť nastavenia množstva vody pre každý odber áno

Programovateľné úrovne sily kávy áno

Možnosť nastavenia sily kávy pre každý odber áno

Programovateľné úrovne lúhovacej teploty áno

Naprogramovateľné množstvo mlieka áno

Programovateľná teplota horúcej vody áno

Programovateľné množstvo horúcej vody áno

Individuálne nulovateľné denné počítadlo áno

Naprogramovateľný čas vypnutia áno

Integrovaný program preplachovania a čistenia po cappuccine áno

X10

Profesionál pre prípravu kávových špecialít – moderný, robustný, komfortný a univerzálny stroj

Kávovar X10 boduje mnohostrannosťou, jednoduchou obsluhou a individualitou. Dokáže pripraviť

31 rozličných špecialít, čím pokrýva celé spektrum mliečnych špecialít a mliečnou penou a taktiež

celú paletu špecialít na báze čiernej kávy.

ŠPECIFIKÁCIA

Štandardy pre profesionálne plnoautomatické kávovary JURA

Kávové špeciality

Prednosti

Obsluha, možnosti nastavenia a programovania
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Automatické prepláchnutie mliečnych ciest áno

Ukazovateľ zvyšného času áno

Displej TFT dotykový farebný displej

Výškovo nastaviteľný kombinovaný výtok (mlieko/káva) áno

Výtok na horúcu vodu áno

Odhlučnený dizajn áno

Výškovo nastaviteľný výtok na kávu áno

Výškovo nastaviteľný výtok na cappuccino áno

Dýza na cappuccino áno

Connector System© Smart Connect

Odporúčaný maximálny denný výkon 40

Oblasti použitia kancelárie, rýchle občerstvenie, hotely

Objem nádržky na vodu (počet porcií) 5 l

Zásobník na kávový odpad (počet porcií) 40

Počet zásobníkov zrnkovej kávy 1

Kapacita zásobníka zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy 1000g

Dĺžka kábla (cca) 1,2 m

Napätie 230V

Elektrický prúd 10A

Frekvencia 50Hz

Príkon v pohotovostnom stave < 0.5 Watt

Hmotnosť 14 kg

Šírka 37,3 cm

Výška 52,4 cm

Hĺbka 46,1 cm

Vybavenie, dizajn a materiály

Odporúčaný maximálny denný výkon a oblasti použitia

V číslach
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