
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 2

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 Klasika

Vyrobené vo Švajčiarsku áno

Počet individuálne naprogramovateľných špecialít 21

Kanvička kávy v kvalite espresso áno

Funkcia horúcej vody áno

Káva v kanvičke (360 ml) áno, 2 [minúty] 20 [sekúnd]

2 latte macchiata áno, 1 [minúta] 50 [sekúnd]

2 cappuccina áno, 1 [minúta] 18 [sekúnd]

2 caffè latte (mliečne kávy) áno

2 kávy áno, 1 [minúta] 3 [sekundy]

2 espressá áno, 48 [sekúnd]

2 ristrettá áno, 33 [sekúnd]

1 latte macchiato áno

1 cappuccino áno

Typ mlynčeka Mlynček AromaG3

Počet mlynčekov 1

Pulzný extrakčný proces (P.E.P.®) áno

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

Naprogramovateľné množstvo mlieka áno

X8

Robustné, všestranné a profesionálne riešenie pre prípravu kávy

Kávovar X8 je priam neuveriteľne univerzálny stroj – dokáže pripravovať celé spektrum kávových

špecialít s mliekom a mliečnou penou, ale tiež klasickú čiernu kávu či kávu do väčších hrnčekov. Na

svoje si prídu dokonca aj milovníci čajov, lebo kávovar vie pripraviť horúcu vodu s rôznou teplotou.

Kávovar X8 disponuje výškovo nastaviteľným dvojitým výtokom, pomocou ktorého možno pripraviť i

dva nápoje naraz. Prístroj vydá želaný nápoj do nízkej šálky i vysokého pohára už po stlačení jedného

tlačidla. Šikovná pomôcka pre správne umiestnenie šálky či hrnčeka je užitočná najmä v

samoobslužnej prevádzke. To isté sa týka aj veľkých a zrozumiteľne stvárnených tlačidiel. Jednotlivé

kávové špeciality sa navyše dajú na displeji ľubovoľne rozmiestniť – presne podľa vašich potrieb.

Kávovar X8 sa dodáva buď štandardne s veľkou nádržkou na vodu alebo s odolnou súpravou na

prívod čerstvej vody. Prvá verzia je vhodná na prenosné použitie, druhá na fixné umiestnenie.

ŠPECIFIKÁCIA

Štandardy pre profesionálne plnoautomatické kávovary JURA

Kávové špeciality

Prednosti

Obsluha, možnosti nastavenia a programovania
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Programovateľná teplota horúcej vody 3 úrovne

Programovateľné množstvo horúcej vody áno

Naprogramovateľný čas zapnutia 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

Displej TFT farebný displej

Výškovo nastaviteľný kombinovaný výtok (mlieko/káva) 65 - 153 mm

Výtok na horúcu vodu áno

Nasvietenie šálok Biele a jantárové

Odhlučnený dizajn áno

Odporúčaný maximálny denný výkon 80

Oblasti použitia Kancelárie, prevádzky služieb, gastronómia

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 500 g

Dĺžka kábla (cca) 1,2 m

Napätie 220 - 240 V ~

Elektrický prúd 10 A

Frekvencia 50 Hz

Príkon 1450 watt

Príkon v pohotovostnom stave < 0.5 Watt

Zúčtovacie systémy kompatibilný

Hmotnosť 14 kg

Šírka 37,3 cm

Výška 47 cm

Hĺbka 46,1 cm

Zásobník zrnkovej kávy možno voliteľne rozšíriť na 1000 g

Vybavenie, dizajn a materiály

Odporúčaný maximálny denný výkon a oblasti použitia

V číslach
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