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JURA fullautomata kávéfőzőgépek – helyes választás már 20 éve
Tisztelt Érdeklődő!

Tartalomjegyzék

Köszönjük érdeklődését a JURA aktuállis termékpalettájával kapcsolatban. A következő oldalakon
megtekinthető termékeinkben benne van a JURA immáron több, mint 20 éves tapasztalata a full
automata készülékek terén, valamint minden szenvedélyünk és szeretetünk, amely a kávékészítés
irányába indított el minket pályafutásunk kezdetén.
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Miben más egy JURA kávéfőző?
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Éppen húsz éve annak, hogy 1994-ben a JURA mérnökei piacra dobták az első IMPRESSA fullauto
mata készüléket, az IMPRESSA 500-ast. Ez volt az egyik első készülék, amely az Espressot személyre
szabható kávé és vízmennyiség beállíthatósága mellett, egyetlen gombnyomással készítette el.
Az 500-as lett tehát az a mérföldkő, amely minden további készüléket meghatározott. Erre ala
pozva indult a JURA világhódító útjára, amelynek eredményeként a márka a világ egyik vezető
kávéautomata gyártójává vált. 20 évvel később, a jubileumot megünneplendő kiadtuk a J500-as,
egyedi gyártású készülékünket. Mi ezzel a különleges készülékkel ünnepeljük magunkat, és kö
szönjük meg vásárlóink töretlen bizalmát.
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Katalógusunk átlapozásához, a JURA világának megismeréséhez kívánunk Önöknek kellemes időtöl
tést. Találkozzunk kiállítótermünkben, vagy akár az országos JURA partnerpontok egyikén.
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Felhasználói áraink, és egyéb árajánlatok iránt érdeklődjenek viszonteladó
partnereinknél, vagy közvetlenül a forgalmazónál. Keressék fel továbbá
weboldalainkat (elérhetőségünket a katalógus hátoldalán találják).
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Az elegancia és a jó ízlés találkozása
A minőségben nem kötünk kompromisszumokat

»Egy Latte Macchiatot kérem –
frissen őrölve,
nem kapszulából.«

A JURA elkötelezett híve a kávébabból történő kávéfőzésnek. Készülékeink minden adagnál frissen őrölt kávéból főzik a
kávéfajtákat. Filózófiánk alappillére, hogy nem mi szeretnénk eldönteni, Ön milyen kávékülönlegességből készíti el ked
venc kávéját. Készülékeink technológiája lehetővé teszi, hogy beállítsuk a használt kávé igényeinek megfelelő őrlési adagot,
annak finomságát, valamint a vételezett víz mennyiségét. Úgy gondoljuk, hogy ez az igazi változatosság, amellyel minden
kávéfajtát könnyen elkészíthetünk. Termékeink külső megjelenése a márkára jellemző konzervatív, időtálló, elegáns vonal
vezetés, amely hosszú idő elteltével sem megy ki a divatból.
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A mérnöki találékonyságnak Svájcban komoly hagyományai vannak. Mérnökeink nem hajlandóak kompromisszumokat kötni a készülékekbe beépített
alkatrészeket, vagy a külalakjukat érintő kérdésekben. Minden termékünk megfelel a legszigorúbb svájci gyártási feltételeknek. Munkánk soha
nem ér véget. Minduntalan keressük és fejlesztjük a lehető legjobb megoldásokat a vízvételezés, vízkőmentesítés, főzőegységek stb. tekintetében.
Minden beépített alkatrészünk komoly teherbíróképességgel kell rendelkezzen, amely kibírja a hosszú távú folyamatos használat és az idő próbáját.
Az eredmény ennek megfelelően kézzel fogható és az ízlelőbimbókkal érzékelhető. Mindig friss, teljes és egyedi ízhatás.

	
Kompromisszummentes tesztkörnyezet:
Minden készüléket legalább 20.000 adag
legyártására tervezünk
	
Eredmény: tökéletes aroma csészéről
csészére – egy életen át
	
Premium kávéminőség tökéletes, telt
krémával, tejes specialitások finom
pórusos tejhabbal
5

Magától értetődő használhatóság
Letisztult dizájn
A méltán híres és elismert svájci tervezőmesterek munkáját dícsérő JURA formatervezés az időtálló, erős
benyomást keltő, letisztult formákat kedveli. A felhasznált anyagok kompromisszummentes kiválasztási
eljárása és megmunkálási minősége kifogástalan. Készülékeink erőt, egyéniséget sugároznak, amelyre
mind a tervezők, mind Önök, felhasználók büszkék lehetnek majd éveken keresztül.

A JURA fullautomata készülékeivel a kávékülönlegességek teljes tárházát készítheti el – a tüzes Ristrettótól egész a
napjaink trendjeinek megfelelő tejes specialitásokig, a Latte Macchiatóig – mindezt legtöbbször egyetlen gombnyo
mással. Jól átgondolt, logikus vezérlő automatikáink párját ritkítják a piacon. És mivel nálunk végsősoron a válto
zatosság és az íz számít, az automatika a lehető legtöbb beállítási lehetőséget engedélyezi, amellyel minden kávét
az Ön szájának íze szerint készíthet el. Termékeink az egyetlenek a piacon, amelyek hitelesítetten megfelelnek TÜV
Rheinland által diktált higiéniai feltételeknek.
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Óriási színes TFT-kijelző – egyértelmű,
egyszerű vezérlés, extrákkal
	
Karbantartási és tisztítási programok
egy gombnyomással, a TÜV Rheinland
által hitelesítve
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Hosszú élettartam, energiatakarékos megoldások, fenntarthatóság
A JURA fullautomata hosszútávon spórol Önnek
A természeti erőforrások ésszerű és takarékos felhasználása mondhatni a JURA márka szívügye.
Készülékeinket folyamatosan fejlesztjük, igyekszünk innovatív, energiatakarékos ötleteket, megoldásokat
alkalmazni. Készülékeink alapfelszereltsége a több szintű energiatakarékos mód, készenléti módok stb.
A készülékeink szervizháttere kiváló, mi javítjuk a készülékeket, senkit sem késztetünk a hibás termékek
kidobására, cseréjére.

A kávét, ezt a tömörített energia- és aromabombát, a természetnek köszönhetjük. A JURA kötelességének érzi, hogy a
tökéletes kávé elkészítése mellett különös figyelmet fordítson a környezet megóvására is. A JURA fullautomata készülékek
ezért a lehetőségeknek megfelelően energiatakarékosak, hosszú távú használatra készülnek (Nem a tömegtermelés
"vedd meg és lehetőleg hamar cseréld új dizájnúra" szabályai alapján). Tisztán kávébabból készítjük a kávéinkat, nem
támogatjuk a felesleges csomagolóanyagok termelését (Ilyenek például a kapszulás rendszerek esetében, az egye
sével, műanyagból készített kapszulák, amelyek feleslegesen terhelik szeméttel a környezetünket).
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Energiatakarékos üzemmód
	
Kiváló szervizelhetőség
	
A természeti energiaforrásokat kímélő
konstrukció
9

A JURA fullautomata készülékek kulcstechnológiái

Tökéletes Espresso egy
gombnyomással

	
Több fokozatú, rozsdamentes acél őrlőfej
5 g és 16 g között
Az egyénileg állítható kávéerősséghez
	
Intelligens előáztatási rendszer (I.P.B.A.S.©)
A kávé teljes ízvilága a csészébe kerül
	
Több fokozatú, nagy teljesítményű
Aroma+ őrlőfej
Állandó őrlési minőség és teljes aroma
	
Szabadalmaztatott Intelligens előfűtés
Állandó hőmérséklet, már az első csészétől

A vágy, hogy tökéleteset alkossunk visz minket előre. Készülékeink fejlesztésekor mindig a legjobb, leghatékonyabb
megoldásokat és technológiákat alkalmazzuk. Ezek jellemzően azok a technológiák, amelyeket túlnyomó részt a JURA
mérnökei fejlesztettek ki, vagy alkalmaztak először kávéfőzőgépekben. A JURA készülékeinek mindegyikében megtalálható egy úgynevezett alapfelszereltség, a kulcstechnológiák. A továbbiakban ezeket ismertetjük.
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Tökéletes, egy gombnyomással
készíthető tejes specialitások

Fenntarthatóság

	
Magasságában állítható kávékifolyó,
különálló kávé és tejkifolyó
Bármilyen csészemagassághoz igazítható
kifolyórendszer

	
Szabadalmaztatott Zero-Energy Switch
üzemmód
Készenléti üzemmódban minimálisra
csökkenti a készülék energiefelhasználását

	
Szabadalmaztatott úi finomhab
technológia
Tökéletes kávéspecialitások íncsiklandó
minőségi tejhabbal

	
Energiatakarékos üzemmód
(Energy Save Mode, E.S.M.©)
Energiamegtakarítás a természet védelme
érdekében (akár 40%)

	
Két Latte Macchiato egy gombnyomással
Tökéletesen elkülönülő három rétegű
kávékülönlegesség

	
Beállítható lekapcsolás
Beállíthatja mikor kapcsoljon le a készülék
automatikusan

	
Két tejeskávé egy gombnyomásra
A készülék egyszerre készíti el a kávét és
adagolja hozzá a tejet
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Miben más egy JURA kávéfőző?

Több fokozatú, nagy teljesítményű
Aroma+ őrlőfej

A jó kávé titka a technológiák tökéletes összhangja. Ebben emelkedik ki a JURA a versenytársai közül.
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A tökéletes ízélmény a megfelelő alapanyagok
(kávé és víz) és eszközök kiválasztásával kezdődik.
Ezért fektet a JURA nagy hangsúlyt kávéfőzői fő
összetevőire. Ezek közül az egyik legfontosabb
a készülék őrlőfeje, amelyet hagyományosan
rozsdamentes acélból készítünk. Az acél bírja a
hosszú távú működést, lassan kopik és főleg
ritkán törik. Mérnökeink két fontos fejlesztést
is felvonultatnak az őrlő egységben. Az egyik az
Aroma+ funkció, amellyel az őrlési sebességet
növelték meg (akár kétszeresére) a minőség
megőrzése mellett. A másik pedig a kuplungos
rendszer, amelynek hála a készülékbe került kő
miatt a készülék nem erőlteti tovább az őrlést,
a fej nem törik el. Így a javítás is sokkal egysze
rűbb, és főleg olcsóbb.

Programozható főzőegység

Finomhab-technológia

A JURA szabadalmaztatott főzőegysége, a
készülék szive. IMPRESSA modellek (és kétcsészés készülékek) esetén befogadóképessége
5-16 gramm (egycsészés Micro modelleknél
6-10 gramm). Ezekkel a mennyiségekkel és a
vízmennyiség programozhatóságával Ön ízlése
szerint fogyaszthatja kedvenc kávéspecialitásait.
A főzőegység fontos tulajdonságai az előázta
tási és előfűtési funkciók, amelyek minden JURA
kávéfőzővel készített kávét egyedivé varázsol
nak. A 15 Bar-os nyomáson készült kávéink a karakteres, tipikus Espresso ízélményét nyújtják.

Innovatív tejhabosító fejeinket azért fejlesztet
tük ki, hogy Ön a lehető legkevesebb energia
ráfektetéssel készíthesse el a tejes specialitásokat. A forradalmian új finomhab-technológiás
fejeink olyan sűrűségű és tartalmas tejhabot
készítenek, még az alacsony zsírtartalmú tejek
ből is, amely megfelel a baristák által kávéfőző
versenyeken elvárt minőségnek. A fej segít
ségével Önnek csak egy csészére és egy tejes
dobozra van szüksége, a habosítás egy gombnyomással elindítható és automatikus. Ter
mészetesen a dobozt lecserélheti a JURA által
fejlesztett króm és nemesacél tejtartókra, vagy
a folyamatos használat mellett ajánlott tej
hűtőinkre is.
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Z-sorozat
IMPRESSA Z9

Egyéniség és extravagancia
	Több fokozatú, a korábbinál akár kétszer gyorsabb
őrlésre képes, nagy teljesítményű Aroma+ őrlőfej
	A Rotary Switch és az óriási, programozható TFTkijelző kettőse magától értetődő termékkiválasztási
rendszert alkot
	Többszörösen díjazott dizájn. Jó minőségű, tökéletesen megmunkált alkatrészek és burkoló elemek
	Forradalmian új finomhab-technológia és két Thermoblokk (gyorskazán), hogy ne kelljen várni a finom
tejhabra
Piano Black (fekete)
Aluminium (alumínium)
Chrom (króm)

A stílus-ikon premium szegmensünk kiemelkedő képviselője az új Z9 TFT modell, amely megjelenése óta hozza lázba
és varázsolja el a dizájnereket, minőségre és kávéélményre vágyókat.
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J-sorozat

J95 / J90

IMPRESSA J85

Csúcskategória, premium dizájn

Egyszerűség és szépség

Csúcsminőségű anyagokkal díszített készülékek
	A Rotary Switch és az óriási, programozható TFT-kijelző kettőse
magától értetődő termékkiválasztási rendszert alkot
	Több fokozatú, a korábbinál akár kétszer gyorsabb őrlésre képes,
nagy teljesítményű Aroma+ őrlőfej
	Magasságában állítható Cappuccinókifolyó (akár 153 mm
magasságig), amely egy gombnyomásra készít Cappuccinot
és Latte Macchiatot

A modern fullautomata készülékek jellemzően könnyen vezérelhetőek, szinte korlátlanul személyre szabhatóak és a
kinézetre is tetszetősek. A JURA válasza ebben a szegmensben a J-sorozat.
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J95, Carbon (fekete karbon front)
J90, Brillant silver (ezüst)

	Nemzetközileg elismert díjnyertes készülék lakkozott zongora fehér
(Piano White) színben
	A Rotary Switch és az óriási, programozható TFT-kijelző kettőse
magától értetődő termékkiválasztási rendszert alkot
	Több fokozatú, a korábbinál akár kétszer gyorsabb őrlésre képes,
nagy teljesítményű Aroma+ őrlőfej
	Magasságában állítható Cappuccinókifolyó (akár 153 mm magasságig), amely egy gombnyomásra készít Cappuccinot és Latte
Macchiatot
Piano White (fehér)
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F-sorozat

IMPRESSA F8

IMPRESSA F55 Classic

Gyors és sokoldalú

Megújult klasszikus
 Egyszerű, szöveges kezelési felület, két programozható kávéfajtával

	12 specialitás könnyű kiválasztása és elkészítése az Espressotól a
Latte Macchiatoig
	A Rotary Switch és az óriási, programozható TFT-kijelző kettőse
magától értetődő termékkiválasztási rendszert alkot
	Több fokozatú, a korábbinál akár kétszer gyorsabb őrlésre képes,
nagy teljesítményű Aroma+ őrlőfej



Több fokozatú, a korábbinál akár kétszer gyorsabb őrlésre képes,
nagy teljesítményű Aroma+ őrlőfej



Borostyán színű csésze megvilágítás



A finomhab-technológiás Profi habosító fej tökéletes tejhabot
készít (meleg tej készítési lehetőség)

	Kiemelkedően alacsony fogyasztás és gyors felfűtési idő
Platinum/Black (ezüst-fekete)

Az F-sorozat készülékei klasszikusok. Ezek a készülékek a JURA legtöbbet értékesített termékei. Az F8-as modell az első
ebben a kategóriában, amely már TFT-kijelzővel rendelkezik. A fejlesztés jól példázza a Jura egyértelmű döntését, hogy
az alacsonyabb árkategóriájú készülékeknél is meghonosítsa a premium kategóriában immár alapkövetelménynek
számító kiemelkedő fejlesztéseit.
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Piano Black (fekete)
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C-sorozat

IMPRESSA C65

IMPRESSA C60

Egyszerű és gyors elegancia

Egyszerű és elegáns

	
Egy gombnyomással működtethető szöveges kijelző panel

	
Egy gombnyomással működtethető szöveges kijelző panel

	
Több fokozatú, a korábbinál akár kétszer gyorsabb őrlésre képes,
nagy teljesítményű Aroma+ őrlőfej

	
A finomhab-technológiás Easy habosító fej tökéletes tejhabot
készít

	
A finomhab-technológiás Profi habosító fej tökéletes tejhabot
készít (meleg tej készítési lehetőség)

	
Magasságában állítható kávékifolyó (65-111 mm)
	
A front és oldalfalak lakkozott zongora fekete (Piano Black) színben

	
Magasságában állítható kávékifolyó (65-111 mm)
Piano Black (fekete)

A C-sorozat készülékei kompakt, egyszerű és időtálló IMPRESSA modellek. Kifejezetten ajánljuk a JURA világával éppen
most ismerkedőknek. Csekély megkötésekkel mindent tudnak, amit magasabb kategóriájú társaik (Például nemzetközi
kifejezéseket használó, idegen nyelvű szöveges kijelzővel rendelkeznek).
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Platin/Black (ezüst-fekete)

21

A-sorozat

IMPRESSA A9

IMPRESSA A5

Érintő képernyős TFT-kijelző

Kompakt, keskeny és sokoldalú

	Egyedi érintő képernyős vezérlési eljárás

	Maximális aroma, akár két Espresso egyidejű készítésével

	Több fokozatú, a korábbinál akár kétszer gyorsabb őrlésre képes,
nagy teljesítményű Aroma+ őrlőfej

	Több fokozatú, a korábbinál akár kétszer gyorsabb őrlésre képes,
nagy teljesítményű Aroma+ őrlőfej

	12 specialitás könnyű kiválasztása és elkészítése többek között a
Latte Macchiato doppio és a Cappuccino doppio

	Kompakt megjelenés, választható divatos bordó és ezüst színben

	Jól átgondolt, magasságában állítható méretű kombinált kifolyó

	Jól átgondolt, magasságában állítható méretű kombinált kifolyó
finomhab technológiás habosító fejjel

finomhab technológiás habosító fejjel

Üdvözöljük a legkisebb IMPRESSA modelljeink világában! Az A-sorozat készülékeinek mérete megegyezik az ENA-
Micro-sorozat készülékeivel – szemből nézve mindössze egy A4-es papírlap nagyságúak. Ezektől eltérően azonban
akár két teljes értékű Espresso elkészítésére is alkalmasak.
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Platin (ezüst)

Red (bordó)
Platin (ezüst)
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ENA-Micro-sorozat

ENA Micro 9

ENA Micro 1

Egyszerűségre tervezve

Középpontban az Espresso

	A JURA legkisebb One Touch Cappuccino készüléke

	Kompakt megjelenés, minimális helyigény

	A kávéspecialitások széles választéka a Latte Macchiato-tól
kezdve egészen az Espresso-ig

	Több fokozatú, a korábbinál akár kétszer gyorsabb őrlésre képes,
nagy teljesítményű Aroma+ őrlőfej

	Több fokozatú, a korábbinál akár kétszer gyorsabb őrlésre
képes, nagy teljesítményű Aroma+ őrlőfej

	Érintőgombos, szimbólumos vezérlőpanel

	Magasságában állítható, kombinált kifolyó (55 – 138 mm)
finomhab technológiával

Az ENA Micro készülékek szíve, az egyedülálló egycsészés Micro-főzőegység, amelynek hála a JURA képes volt egy
addig soha nem látott méretű kompakt fullautomata kávéfőző megalkotására. Az Micro-sorozat gépei a legkisebb
konyhába is könnyűszerrel elhelyezhetők, miközben a kávéfőzés terén nem ismernek kompromisszumot.
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	Kiemelkedően alacsony fogyasztás és gyors felfűtési idő
Micro Black (fekete)

Micro Silver
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Kiegészítők – kávéház az Ön otthonában
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Csészemelegítő

Tejhabosító

Cool Control Basic
0,6 literes, fekete
1,0 literes, fekete

Cool Control Wi-Fi
0,6 literes, fekete
1,0 literes, fekete

Latte Macchiato pohár
Űrtartalom kb. 270 ml,
kb. 14 cm magas, 2 db-os szett

Wi-Fi kiegészítő szett
Cool Control-hoz
0,6 literes verzióhoz
1,0 literes verzióhoz

Espresso csésze
2 db-os és 6 db-os szett

Hosszú kávés csésze
2 db-os és 6 db-os szett

Cappuccino csésze
2 db-os és 6 db-os szett

Rozsdamentes acélból készült
vákuumos tejtartály
0,6 literes
0,4 literes
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Karbantartás, ápolás

2-fázisú tisztítótabletta
6 alkalomra elegendő

Vízkőtelenítő tabletta
3 alkalomra elegendő

Tejrendszer tisztító folyadék
250 ml-es

CLARIS White
1 db szűrőfilter

CLARIS Blue
1 db szűrőfilter

Karbantartó szett

Hygiene
standards

CERTIFIED

A JURA kávéfőzőgépek számára is fontos a napi karbantartás. Ez biztosítja ugyanis, hogy Ön mindig a lehető legjobb
minőségű kávét élvezhesse. A JURA integrált karbantartási programjainak és tisztítószereinek segítségével a karbantartási műveletek mind egy gombnyomással, az egységek kézi eltávolítása nélkül, kényelmesen elvégezhetők. Ké
szülékeink megfelelnek a legszigorúbb higiéniai előírásoknak is. Ezt a független német tesztintézet, a TÜV Rheinland®,
is tanusítja.
28

29

Teljes körű szervizszolgáltatás

A JURA, a kávéfőzők specialistájaként a vásárlás utáni szolgáltatásra is kényesen odafigyel. Szervizközpontunk professzionális szolgáltatásokat nyújt a lehető legrugalmasabb munkamenetben.
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Mi a JURA-nál megbecsüljük ügyfeleinket! A valódi szolgáltatás ugyanis a vásárlás után kezdődik. A JURA ezért világszerte rengeteg forgalmazóval
köt szervizszolgáltatásra jogosító szerződést. Tesszük mindezt azért, hogy ha az Önök készülékével bármilyen probléma lenne, azt a lehető legkönnyebben, és leggyorsabban, helyben, a helyi JURA központban orvosolhassák. Senkit sem hagyhatunk sokáig kedvenc kávékülönlegessége
nélkül, maximum, addig ameddig ez elengehetetlenül szükséges. A JURA termékek javíttatására a garanciaidő lejárta előtt, vagy után is bármikor
lehetősége van a megbízott szervizpontokon, illetve közvetlenül központunkban.
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Műszaki adatok
IMPRESSA Z9

J95/J90

IMPRESSA J85

IMPRESSA F8

Latte Macchiato egy gombnyomásra

a csésze elmozdításával

Cappuccino egy gombnyomásra

a csésze elmozdításával

IMPRESSA F55 Classic

Adagonként beállítható vízmennyiség
Adagonként beállítható kávémennyiség

5 fokozat

5 fokozat

5 fokozat

4 fokozat

4 fokozat

Főzési hőmérséklet beállítása
Több fokozatú Aroma+ örlőfej

3 fokozat

2 fokozat

2 fokozat

2 fokozat

2 fokozat
70 – 111 mm / –

Magasságában és szélességében állítható kávékifolyó

74 – 104 mm / 20 – 50 mm

65 – 111 mm / 20 – 50 mm

65 – 111 mm / 20 – 50 mm

65 – 111 mm / –

Cappuccino kifolyó

113 mm-től 153 mm-es magasságig
fokozatmentesen állítható

110 mm-től 153 mm-es magasságig
fokozatmentesen állítható

110 mm-től 153 mm-es magasságig
fokozatmentesen állítható

65 mm-től 111 mm-es magasságig
fokozatmentesen állítható

Csésze megvilágítás

borostyán / fehér

borostyán / fehér

borostyán / fehér

borostyán / fehér

borostyán / fehér

színes TFT-kijelző / magyar nyelvű

színes TFT-kijelző / magyar nyelvű

színes TFT-kijelző / magyar nyelvű

színes TFT-kijelző / magyar nyelvű

szöveges kijelző / magyar nyelvű

vásárolható

Wi-Fi képesség
Kijelző fajtája / magyar nyelv
Aktív kávébab figyelés
Karbantartási állapot kijelzés
(Tisztítási-, vízkőtelenítési- és szűrőállapot)
Rozsdamentes acél tejtartály

0,6 l

0,6 l*

vásárolható

vásárolható

2,8 l / 280 g

2,1 l / 250 g

2,1 l / 250 g

1,9 l / 310 g

1,9 l / 200 g

230 V AC / 1350 W

230 V AC / 1450 W

230 V AC / 1450 W

230 V AC / 1450 W

230 V AC / 1450 W

Súly / Méretek (Szél. x Mag. x Mély.)

13,8 kg / 31 × 37 × 45 cm

10,9 kg / 28,5 × 34,2 × 43,3 cm

10,9 kg / 28,5 × 34,2 × 43,3 cm

9,6 kg / 28,5 × 35,5 × 44,5 cm

9,1 kg / 28 × 34,5 × 41,5 cm

Színek

Chrome (króm)
Piano Black (fekete)
Aluminium (alumínium)

J95, Carbon (karbon fekete)
J90, Brillant silver (ezüst)

Piano White (fehér)

Piano Black (fekete)

Platin/Black (ezüst-fekete)

Víztartály / kávébabtartály befogadóképessége
Feszültség / Teljesítmény

*J90-hez csak vásárolható

Minden automata kávégép megfelel a következő szabványoknak:

32

33

Műszaki adatok
IMPRESSA C65

IMPRESSA C60

IMPRESSA A9

IMPRESSA A5

ENA Micro 9

Adagonként beállítható kávémennyiség

2 fokozat

2 fokozat

8 fokozat

2 fokozat

2 fokozat

Főzési hőmérséklet beállítása
Több fokozatú Aroma+ örlőfej

2 fokozat

2 fokozat

2 fokozat

2 fokozat

55 – 138 mm / –

55 – 138 mm / –

65 – 111 mm / –

65 – 111 mm / –

ENA Micro 1

Latte Macchiato egy gombnyomásra
Cappuccino egy gombnyomásra
szimbólumos érintőkijelző

Adagonként beállítható vízmennyiség

Magasságában és szélességében állítható kombinált kifolyó
Magasságában és szélességében állítható kávékifolyó

55 – 138 mm / –

Csésze megvilágítás
Kijelző fajtája / magyar nyelv

2 fokozat (beállítható)

58 – 141 mm / –
borostyán / fehér

szöveges kijelző / idegen nyelvű

szöveges kijelző / idegen nyelvű

TFT érintőkijelző / magyar nyelvű

3-színű, szöveges kijelző

3-színű, szöveges kijelző

szimbólumos érintőkijelző

Rozsdamentes acél tejtartály

vásárolható

vásárolható

vásárolható

vásárolható

vásárolható

Víztartály / kávébabtartály befogadóképessége

1,9 l / 200 g

1,9 l / 200 g

1,1 l / 125 g

1,1 l / 125 g

1,1 l / 125 g

1,1 l / 125 g

230 V AC / 1450 W

230 V AC / 1450 W

230 V AC / 1450 W

230 V AC / 1450 W

230 V AC / 1450 W

230 V AC / 1450 W

Súly / Méretek (Szél. x Mag. x Mély.)

9,6 kg / 28 × 34,5 × 41,5 cm

9,6 kg / 28 × 34,5 × 41,5 cm

9,9 kg / 23,5 × 32,3 × 44,5 cm

10,5 kg / 23,9 × 32,3 × 44,5 cm

9,4 kg / 23 × 32,3 × 44,5 cm

8,8 kg / 23 × 32,3 × 44,5 cm

Színek

Platin/Black (ezüst-fekete)

Platin/Black (ezüst-fekete)

Platin (ezüst)

Red (bordó)
Platin (ezüst)

Micro Silver (ezüst)

Micro Black (fekete)

Aktív kávébab figyelés
Karbantartási állapot kijelzés
(Tisztítási-, vízkőtelenítési- és szűrőállapot)

Feszültség / Teljesítmény

Minden automata kávégép megfelel a következő szabványoknak:
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