
Variabilná vylúhovacia jednotka 5 - 16 g

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 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 CLARIS Pro Smart

Vypínač s nulovou spotrebou energie alebo vypínač áno

Vyrobené vo Švajčiarsku áno

Počet individuálne naprogramovateľných špecialít 12

Kanvička kávy v kvalite espresso áno

Funkcia horúcej vody áno

Káva v kanvičke (360 ml) áno

2 kávy áno

2 espressá áno

2 ristrettá áno

Typ mlynčeka Mlynček AromaG3

Počet mlynčekov 1

Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®) áno

Aplikácie JURA Connect App JURA Coffee App Professional

Naprogramovateľné množstvo vody na kávu áno

Možnosť nastavenia množstva vody pre každý odber áno

Programovateľné úrovne sily kávy 10

Možnosť nastavenia sily kávy pre každý odber áno

Programovateľné úrovne lúhovacej teploty 2

Programovateľná teplota horúcej vody 3 úrovne

Programovateľné množstvo horúcej vody áno

Naprogramovateľný čas vypnutia áno

Možnosť zistenia počtu odberov pre každý jednotlivý nápoj áno

Ukazovateľ zvyšného času áno

X6

Robustné profesionálne riešenie pre prípravu čiernej kávy a vody na čaj

Ak potrebujete kávovar, ktorý vie pripraviť čiernu kávu, kanvicu dobrej kávy a horúcu vodu na čaj s

možnosťou výberu spomedzi dvoch teplôt, potom je práve X6 tým ideálnym riešením. Vyznačuje sa

tiež veľmi ľahko zrozumiteľnou obsluhou, čo je užitočné najmä vtedy, keď majú kávovar

samoobslužnou formou využívať pracovníci alebo hostia. Na displeji kávovaru X6 možno všetky

špeciálne typy kávy presunúť na iné miesto. Tento kávovar disponuje veľkou nádržkou na vodu, ku

ktorej možno dodatočne pripojiť solídnu súpravu na prívod čerstvej vody. Vďaka tomu je vhodný ako

na prenosné použitie, tak i na používanie na pevne stanovenom mieste.

ŠPECIFIKÁCIA

Štandardy pre profesionálne plnoautomatické kávovary JURA

Kávové špeciality

Prednosti

Obsluha, možnosti nastavenia a programovania
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Displej TFT farebný displej

Výtok na horúcu vodu áno

Nasvietenie šálok biele a jantárové

Odhlučnený dizajn áno

Odporúčaný maximálny denný výkon 80

Oblasti použitia kancelária, služby, gastronómia

Objem nádržky na vodu (počet porcií) 5L

Zásobník na kávový odpad (počet porcií) 40

Počet zásobníkov zrnkovej kávy 1

Kapacita zásobníka zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy 500g

Dĺžka kábla (cca) 1,2 m

Napätie 220 - 240 V ~

Elektrický prúd 10 A

Frekvencia 50 Hz

Príkon 1450 W

Príkon v pohotovostnom stave < 0.5 W

Zúčtovacie systémy kompatibilný

Hmotnosť 14 kg

Šírka 37,3 cm

Výška 47 cm

Hĺbka 46,1 cm

Vybavenie, dizajn a materiály

Odporúčaný maximálny denný výkon a oblasti použitia

V číslach
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