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201612 – JURA jätab endale õiguse tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
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Eelised
Latte macchiato / Cappuccino valmistamine
ühe nupuvajutusega
Masinasse programmeeritavate kohvijookide arv
Nutikas veesüsteem (Intelligent Fresh Water
System I.F.W.S.©)
Veski Aroma+
Kuum vesi
Jahvatatud kohvi olemasolu jälgimise süsteem
Käimasolevate protsesside indikaator
Ühendussüsteem Connector System ©
Automaatne piimasüsteemi loputus
JURA tavavarustus
Reguleeritava suurusega tõmbekamber, mis
mahutab 5 – 16 g kohvipulbrit
Nutikas eeltõmbesüsteem
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Nutikas eelsoojendus
Aktiivne kohviubade olemasolu jälgimise süsteem
Energiasäästurežiim (Energy Save Mode, E.S.M.©)
Suure võimsusega pump, 15 baari
Termoplokiga küttekeha
Vedelikusüsteem
Vedelikusahtli jälgimissüsteem
Sisseehitatud loputus-, puhastus- ja
k atlakivieemaldusprogramm
Reguleeritav vee karedusaste
Üks või kaks tassi musta kohvi ühe nupuvajutusega
Saksamaa Tehnilise Kontrolli Agentuuri
(TÜV‑Rheinland) nõuetele vastav puhtus
Filter CLARIS
Säästulüliti Zero-Energy Switch või toitelüliti

1

Nullitav päevane loendur
Joogiloendur
Integreeritud piimasüsteemi puhastusprogramm

11

0,24 l / Min.

1
1
1

Disain ja kasutatud materjalid
TFT-värviekraan
Merevaigukollane / Valge tassivalgustus
Jahvatatud kohvi ava
Suurepärane müraisolatsioon
Arvud
Reguleeritava kõrgusega kohvitila
Reguleeritava laiusega kohvitila
Reguleeritava kõrgusega cappuccino-tila
Veepaagi maht
Kohvipaksusahtel (portsjonit)
Oamahuti koos aroomikattega
Toitejuhtme pikkus
Pinge
Võimsus
Kaal
Energiatarbimine ooterežiimil
Mõõtmed (L × K × S)
Artikli nr / värvus
EAN-kood

65 – 111 mm
20 – 50 mm
110 – 153 mm
4l
ligikaudu 40
500 g
ligikaudu 1,1 m
220 – 240 V ~/10 A
1450 W
13 kg
< 0,1 W
34 × 50 × 44 cm
13706 / hõbedane
7610917137060
Hygiene
standards

CLARIS Pro Blue

CERTIFIED

Valmistatud Šveitsis
Seaded ja programmeerimisvõimalused
Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist
Programmeeritav kohvikangus
Programmeeritav tõmbetemperatuur
Programmeeritav piimakogus
Programmeeritav kuuma vee temperatuur
Programmeeritav kuuma vee kogus
Lihtne ja loogiline pöördlüliti navigeerimiseks

5 taset
2 taset
3 taset

JURA – If you love coffee

IMPRESSA XJ9 Professional

Täiusliku disainiga masin täiusliku
välimusega kohvijookide jaoks

Eelised
 Cappuccino ja latte macchiato
ühe nupuvajutusega
 Peene vahu tehnoloogia
 3,5-tolline TFT-värviekraan
 Selge disain ja elegantne viimistlus

Lisatarvikud
 Tassisoojendi
 Professionaalne lisatarvikute sahtel
 Piimajahuti Cool Control
 Piimajahuti Piccolo
 Nutikas värske vee süsteem
 Kohvipaksu eemaldamise komplekt
 Nutikas ja kompaktne
makselahendus
 Coffee to Go mööblilahendus

IMPRESSA XJ9 Professional on mõeldud inimestele, kes leiavad, et serveeritavate
jookide kvaliteet on sama tähtis kui arhitektuuriline ilu ja esteetiline disain. Selle
masinaga valmivad täiuslik latte macchiato, cappuccino, kohv, espresso ja ristretto
ühe nupuvajutusega. Karismat lisavad masinale selge sümmeetriline disain, rafineeritud kroomitud oamahuti ja särav hõbedane viimistlus.
Tehnoloogia
Piima ja piimavahuga kohvijoogid nagu cappuccino ja latte macchiato valmivad väga
lihtsalt – ühe nupuvajutusega. Tänu reguleeritava kõrgusega tilale saab kasutada nii
väikseid stiilseid kohvitasse kui ka suuri, kuni 150 mm kõrguseid tasse või klaase. Uus
peene vahu tehnoloogia tagab peene ja sulgkerge konsistentsiga vahu. 3,5-tolline
värviline TFT-ekraan muudab masina kasutamise lihtsaks ja loogiliseks.
Puhastamine ja hügieen
Peale kasutuslihtsuse ja hõlpsa programmeerimise on selle espressomasina eeliseks
ka kerge puhastamine. Sisseehitatud loputus-, puhastus- ja katlakivieemaldusprogrammid muudavad masina hooldamise äärmiselt lihtsaks ja tagavad TÜV sertifikaati väärt puhtuse.
Lisatarvikud
Arvukad lisatarvikud, mille hulka kuuluvad tassisoojendi, piimajahuti, kohvipaksu
eemaldamise komplekt, vedelikusahtli äravoolu komplekt ning stiilse välimusega
hoiustamis- ja serveerimisvahendid, aitavad luua täpselt Sinu nõudmistele vastava
kohvivalmistuslahenduse.
Nutikas värske vee süsteem (Intelligent Fresh Water System, I.F.W.S.©)
Ainulaadse nutika värske vee komplekti kasutamiseks on vajalik XJ seeria veeühendus (I.F.W.S.®). Viimase põlvkonna nutikas püsiv veeühendus tagab alati värske vee ja
suurepärase kvaliteediga kohvi. Süsteem ei vaja lisaruumi, sest see paigaldatakse
kohvimasina sisse. Koos veefiltreerimissüsteemiga CLARIS pakub värske vee süsteem
optimaalset kaitset katlakivi moodustumise vastu ja tagab parima kvaliteediga vee.

Valmistamisajad

Kasutuskohad
2 × ristretto

2 × espresso

2 × kohvi

Kuum vesi (200 ml)

30 sek.

40 sek.

1 min. 10 sek.

47 sek.

1 × cappuccino

1 × latte macchiato

1 min. 20 sek.

1 min. 40 sek.

 stuudiod
 näituseruumid
 galeriid
 moeärid
 toitlustusettevõtted

Soovituslik maksimaalne tarbimine päevas – kuni 60 tassi

