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  Több fokozatú, rozsdamentes acél 

őrlőfej 5 g és 16 g között

(Az ENA Micro esetén 6 – 10g) 

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

  Magasságában állítható kávékifolyó, 

különálló kávé és tejkifolyó

Bármilyen csészemagassághoz 

igazítható kifolyórendszer

  Szabadalmaztatott fi nomhab 

technológia 

Tökéletes kávéspecialitások 

íncsiklandó minőségi tejhabbal

  Connector System©

A különböző tejhabosító fejek 

könynyen csatlakoztathatók 

a legtöbb készülékhez

   Wi-Fi csatlakozás

Különböző készülékek vezeték 

nélküli kommunikációra képesek 

a JURA fullautomatáival

Tökéletes Espresso 
egy gombnyomással

Tökéletes, egy gomb-
nyomással készíthető 
tejes specialitások

Helyesen dönt, ha a JURA automata

kávéfőzőgépeit választja, mivel: 

  a kávé készítésének egész folyamatát 

– a babkávétól a csészébe kerülésig – 

az Ön egyedi ízléséhez igazíthatja

  mindössze egy gombnyomással 

készíthet friss, kávéházi élményt nyújtó 

kávéspecialitásokat

  a világ babkávéinak széles választékából 

válogathat

  választásával támogatja 

a környezettudatos megoldások 

fejlesztését

A JURA fullautomata kávéfőzőgépek előnyei



Magától
értetődő 
vezérlőrendszer

Díjnyertes       
formatervezés Fenntarthatóság

Gombnyomással 
indítható automata 
tisztító funkciók

   Többszörösen díjnyertes 

formatervezés 

Nemzetközileg elismert 

dizájndíjak sokasága 

bizonyítja a JURA 

tervezőinek kreativitását

  Borostyán színű és fehér 

csészemegvilágítás

Nappal esztétikus, este 

praktikus

  Hangszigetelés

A készülékek zajszintje 

minden eddiginél 

alacsonyabb

   Egyedülálló, színes TFT-

kijelző grafi kus termék-

választó rendszerrel 

Magától értetődő 

termékválaszték, 

pofonegyszerű vezérlés

   Átgondolt gombelosztás

Minden termék egy 

gombnyomással elérhető

  Őrölt kávé felismerés 

másodpercek alatt

A készülék azonnal 

felismeri, ha őrölt kávét 

adagolunk

   Szabadalmaztatott Zero-   

Energy Switch üzemmód

Készenléti üzemmódban 

minimálisra csökkenti 

a készülék 

energiefelhasználását

  Energiatakarékos üzemmód 

(E.S.M.©) 

Energiamegtakarítás 

a természet védelme 

érdekébe (akár 40 %) 

  Beállítható lekapcsolás 

Beállíthatja mikor kapcsoljon 

le a készülék automatikusan

   Szabadalmaztatott tisztító 

tabletta 

A főzőegység tisztítására. 

Tisztít és hosszútávú 

védelmet nyújt

  Gombnyomással indítható 

automata zsíroldó-, 

vízkőtelenítő-, és 

tisztítórendszerek 

A TÜV Reinland által 

bevizsgált tiszítási 

teljesítmény. A higiénia 

garantált 

 CLARIS vízszűrő rendszer 

 Állandó védelem a vízkő

 ellen



Előnyei
  Magasságában állítható Cappuccino-

kifolyó (akár 153 mm magasságig), 
amely egy gombnyomásra készít 
Cappuccinot és Latte Macchiatot

 Forradalmian új fi nomhab technológia

  Magasságában (65 – 102 mm) és 
szélességében (20 – 50 mm) is állítható 
minőségi alumínium kávékifolyó

 Innovatív, intelligens előfűtés,
 optimális kávéminőség

  Programozható kezdőképernyő, 
egyénileg megválasztott kávénevek  

Szuperpremium kategóriás kávéélmény, 
óriási, programozható, színes TFT-kijelzővel

IMPRESSA Z9 One Touch

A szuperpremium kategóriás IMPRESSA Z9 minden kávészerető ember szívét 
megdobogtatja. Okos, mégis egyszerű, de nem utolsósorban gyönyörű. A készülék 
a premium kategória csúcsát képviseli, minden alkatrészén látszik a JURA minőség 
irányi elkötelezettsége (Borostyán és fehér színű csészemegvilágítás, külön 
a kávéhoz és Cappuccinohoz, szélességében állítható kávékifolyó, magasságában 
állítható tejhabosító fej, külön vízadagoló és ajándék fém tejtartó stb.). A márkától 
már megszokott egy gombos verzélőegység, az úgynevezett Rotary Switch 
forgókapcsoló és a pár éve kifejlesztett innovatív, színes TFT-kijelző párosa 
a Z9-esnél is tökéletesen működik. A készülék több színben, króm, fekete és 
alumínium is kapható.



Egyedülálló, új felület 
egy remek készülékhez 

IMPRESSA J9.4 One Touch Pure Alumínium

Előnyei
  Cappuccino, Latte Macchiato egy 

gombnyomással – a csésze 
elmozdítása nélkül 

  Magasságában állítható kávékifolyó 
 (66 – 146 mm)

 Elkülönített vízkifolyó

  Szálcsiszolt alumínium front

  Aroma+ őrlőfej, megduplázott őrlési 
sebességgel, a tökéletes aromáért

Az elmúlt évek pozitív visszajelzései és a vásárlók töretlen bizalma alapján ma 
az IMPRESSA J9 TFT a JURA egyik legfontosabb terméke. A márka természetesen 
igyekszik megőrizni a belé fektetett bizalmat, így folyamatosan fejleszti tovább az 
eredeti koncepciót. A 2014-ben bemutatott immáron 4. generációs J9 TFT egyik 
legfontosabb  újdonsága a külön a készülék oldalára elhelyezett vízkifolyó. De 
említhetnénk a továbbfejlesztett Aroma+ őrlőfejet is, amelynek segítségével az 
eddigi leggyorsabb TFT került a J-sorozat élére. A készülék a minőség irányába 
nyitott vásárlórétegnek, és a nemesacél felületek kedvelőinek kedveskedik minőségi, 
szálcsiszolt alumínium frontjával.



IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Carbon

Szénszálas karbon felület, 
amelyet a Forma-1 ihletett 

A JURA a 2014-es évben a mélyreható változtatások mellett az aprólékosan 
megtervezett, jól eltalált dizájnmegoldásokra is koncentrál. Az egyik legfi gyelemre 
méltóbb újdonság a már jól ismert IMPRESSA J9 TFT, a világ első színes TFT-
kijelzővel rendelkező automata kávéfőzőgépének dizájnját, külalakját érinti. 
A márka Forma-1-es támogató csapattá avanzsálásának alkalmából mérnökei 
elkészítették első, a versenyautók borításához hasonló szénszálas, karbon 
anyaggal bevont készüléküket. Az egészen újszerű anyagfelhasználás, és külső 
megjelenés mellett természetesen a készülék belső értékei sem elhanyagolhatóak 
(Aroma+ őrlőfej, fi nomhab technológia, TFT-kijelző stb).

Előnyei
  Óriási színes TFT-kijelző grafi kus 

termékválasztó rendszerrel. Magától 
értetődő termékválaszték, 
pofonegyszerű vezérlés

  Aroma+ őrlőfej: megduplázott őrlési 
sebességgel, a tökéletes aromáért

  Magasságában állítható Cappuccino-
kifolyó (akár 153 mm magasságig), 
amely egy gombnyomásra készít 
Cappuccinot és Latte Macchiatot

  Forma-1 ihlette dizájn
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IMPRESSA J9.3 One Touch TFT

Easy Select - Színes TFT kijelző

A J-sorozat lassan klasszikussá váló One Touch készüléke első pillantásra világossá 
teszi, mit várhatunk tőle. Jól átgondolt és kialakított kezelési módja nem is 
lehetne egyszerűbb: a TFT-kijelző és a Rotary Switch párosa ugyanis a végletekig 
leegyszerűsíti a kávékészítést. A kiválasztott terméket a kijelző melletti gombok 
megnyomásával, vagy az úgynevezett „Easy Select” funkció segítségével kép 
alapján is kiválaszthatja. Akárhogy dönt, mindössze egy gomb megnyomása 
után, már hátra is dőlhet, a készülék Ön helyett dolgozik. A fullautomata gép 
természetesen a kávéféleségek teljes spektrumát nyújtja. A Latte Macchiatotól 
a Ristrettóig, a csészék elmozdítása nélkül. A tejes specialitások fi nomhab 
technológiával készülnek.

Előnyei
  Óriási színes TFT-kijelző grafi kus 

termékválasztó rendszerrel. Magától 
értetődő termékválaszték, 
pofonegyszerű vezérlés

  Aroma+ őrlőfej: megduplázott őrlési 
sebességgel, a tökéletes aromáért

  Magasságában állítható Cappuccino-
kifolyó (akár 153 mm magasságig), 
amely egy gombnyomásra készít 
Cappuccinot és Latte Macchiatot

  Forradalmian új fi nomhab technológia



Újraértelmezi a kávézás élményét

IMPRESSA J9.2 One Touch

A lehető legegyszerűbb kezelés, de a lehető legszélesebb alkalmazhatóság, 
a látvány és a legfi nomabb ízek harmoniája – mindez a JURA J-sorozata, amelynek 
egyik képviselője a Cappuccino mestere, az IMPRESSA J9.2 One Touch, amely 
a közkedvelt habos specialitást egyaránt egy gombnyomással, a csésze vagy 
pohár elmozdítása nélkül képes elkészíteni. Hála az állítható magasságú és 
szélességű kávékifolyónak, a klasszikus kávéféleségek is egyszerűen elkészülnek, 
tökéletes krémmel minden csésze kávé felszínén. (Az állítható kifolyó maximális 
mérete 15 cm; a kihelyezett termékszimbólumok ízléses kék háttérvilágításúak).

Előnyei
  Cappuccino és Latte Macchiato akár 

150 mm magas pohárban, egy 
gombnyomással

  Forradalmian új fi nomhab technológia

  Tükörsimára csiszolt metálfehér front 
és készülékház

  Jól átgondolt, egyszerűen kezelhető, 
ízlésesen megvilágított gombok



 
Előnyei
  Rotary Switch forgókapcsoló, és 

magyar nyelvű menü; pofonegyszerű 
használat

 A fi nomhab technológiás habosító fej  
 tökéletes tejhabot készít 

  IMPRESSA F55:  
Négy programozható, középre helyezett 
kiválasztógomb, egyedi beállítási 
lehetőségekkel

  IMPRESSA F8: 
Magasságában állítható kombinált 
kávé-, és tejkifolyó (65-111 mm)  
csészemegvilágítással. TFT-kijelző és 
Aroma+ őrlőfej.

Az F55 a JURA fullautomata 
kávéfőzőgép kínálatának és egyben az 
F-sorozatnak az egyik legsikeresebb 
készüléke. Hála a tökéletesített Rotary 
Switch© forgókapcsolónak,  és az 
Aroma+ őrlőfejnek a kávékészítés 
ideje minimálisra csökkent. Csak egy 
gombnyomás, és máris gyönyörködhet 
a készülő kávé mélybarna színében, és 
tökéletes krémájában.

IMPRESSA F55 Classic 
Aroma+ 

Megújult klasszikus

Az IMPRESSA F8 modern és innovatív 
koncepciója jól példázza a Jura 
egyértelmű döntését, hogy az 
alacsonyabb árkategóriájú 
készülékeknél is meghonosítsa 
a premium kategóriában immár 
alapkövetelménynek számító 
kiemelkedő fejlesztéseit. Az F-sorozat 
új csúcskészüléke 2014-ben ennek 
megfelelően már TFT-kijelzővel 
rendelkezik. 

IMPRESSA F8 TFT

Gyors és sokoldalú

ÚJDONSÁG
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Egyszerű elegancia

IMPRESSA C65

Az előd, IMPRESSA C65-ös készülék jól átgondolt Rotary Switch forgókapcsolós, 
szimbólumos kiválasztási rendszere került továbbfejlesztésre az IMPRESSA 
C65-as készüléknél, amely immáron szöveges kijelzővel, nagy teljesítményű 
rozsdamentes acél őrlőfejjel és Profi  Cappuccino fejjel kínálja a minden JURA-tól 
elvárt kávéházi élményt. A C géposztály legújabb készüléke – amely az IMPRESSA 
modellek úgynevezett „beugró” darabja – letisztult, kompakt kávéfőzőgép, amely 
elegáns lakkozott és matt felületeivel remek ár/érték arányával könnyen az Ön 
konyhájának dísze is lehet.  

Előnyei
  A C65-as készülék főleg az Espresso  

szerelmeseinek igényeit igyekszik 
kielégíteni

 Easy Cappuccino habosító fej  

  Forradalmian új fi nomhab technológia

  Jól átgondolt, egyszerűen kezelhető 
érintőgombok



A legkisebb IMPRESSA
Két Espresso egy gombnyomásra

IMPRESSA A5 One Touch

Előnyei
  Aroma+ őrlőfej és kétcsészés   

kávékészítés 

  Háromszínű, szöveges kijelzőpanel

  Kompakt megjelenés, minimális 
helyigény

  Jól átgondolt kombinált kifolyó

  Kompakt külső megjelenés, két színben 
(vörös és ezüst) választható alumínium 
oldalfalakkal 

A vadonatúj IMPRESSA A5 készülék mérete megegyezik a márka eddigi legkisebb 
készülékeinek, az ENA Micro-sorozat gépeinek méreteivel – a készülék szemből 
nézve mindössze egy A4-es papírlap nagyságú. Kompakt, karcsú, egyenes 
vonalvezetésével és 3 milliméter vastag, választható színű alumínium oldalfalával 
a márka egyik bátran ajánlható úgynevezett „belépő” modellje. Az automata – 
kategóriájában egyedülálló módon – képes a kétcsészés kávéfőzésre, de nem 
jelentenek neki gondot a tejes specialitások sem. A Cappuccino vagy a Latte 
Macchiato is mindössze egy gombnyomással készíthető a Jura eddigi legkisebb 
One Touch Cappuccino készülékével. 
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A kombinált kifolyórendszerének köszönhetően az ENA9 OTC Aroma+, a JURA ENA 
sorozatában elsőként képes az egy gombnyomásos, a csészék elmozdítsa nélküli 
Latte Macchiato és Cappuccino készítésre. A tejes specialitásokat akár a Rotary Switch 
forgókapcsolóval, akár a kihelyezett gombok segítségével is elkészíthetjük. A JURA 
által kifejlesztett Thermoblock, gyorskazán biztosítja, hogy mindenkor rendelkezésre 
álljon a szükséges forró víz és gőz. A karbantartást szintén gombnyomással indítható, 
integrált átmosási, tisztítási és vízkőtelenítési programok segítik. Az Energy Save 
Mode (E.S.M.©) energiatakarékos üzemmódban a kávégép energiafelhasználása 
minimálisra csökkenthető.

 

ENA 9 One Touch Aroma+

Kis készülék, 
széles repertoár

Előnyei
  Magasságában állítható Cappuccino-

kifolyó (akár 153 mm magasságig), 
amely egy gombnyomásra készít 
Cappuccinot és Latte Macchiatot

 Forradalmian új, szabadalmaztatott   
   fi nomhab technológia

 Aroma Boost: Espresso 16 gr. kávéból

  Jól átgondolt gombelosztás. Bármilyen 
Espresso elkészíthető egy szempillantás 
alatt



ENA Micro 9 One Touch Aroma+

A JURA bemutatja a világ legkisebb, teljesen automatikus „One Touch 
Cappuccino” gépét, a JURA ENA Micro 9 One Touch-ot. A kávégép még 
a kategóriában elismert, szintén kicsinek számító ENA-sorozatnál is 11 százalékkal 
kisebb, mégis teljes kávéházi élményt nyújt. A JURA által újonnan kifejlesztett, 
egycsészés főzőegység kiváló minőségű Espresso, Cappuccino és Latte Macchiato 
elkészítésére alkalmas. Keskeny formája erős benyomást kelt, amelyet a divatos 
ezüst-metál, vagy barna-metál szín emel ki még erőteljesebben.

Előnyei
  A világ legkisebb One-Touch 

kávéfőzőgépe

  „A“ energiahatékonysági osztály

  Aroma+ őrlőfej: megduplázott őrlési 
sebességgel, a tökéletes aromáért 

  Kávéspecialitások széles választéka 
a Latte Macchiattotol az Espresson 
át a Cappuccinoig 

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

Egyszerűségre tervezve



A kis, kompakt gépet minden olyan háztartásnak örömmel ajánljuk, akik szeretik 
a minőséget, mégsem tudnak nagy helyet biztosítani a kávéfőzőgépnek. Az ENA 7 
a JURA egyik klasszikus automatájának továbbfejlesztett változata, amely a 2014-es 
évben kerül ismét a boltok polcaira. Az ENA9-hez hasonlóan megújult Rotary Switch 
forgókapcsoló segítségével a termékek kiválasztása pofonegyszerű, de ha kedvünk 
tartja a direkt gombok segítségével is készíthetünk kávét. A fedőlapra kihelyezett 
gombok között foglal helyet az Aroma Boost funkció, amelynek segítségével 
a maximális kávémennyiséget darálhatjuk le egyszerre egy adag kávéhoz (16 gramm). 
Az újragondolt készülék Aroma+ őrlőfejjel, vörös-ezüst színben készül arra, hogy újra 
meghódítsa közönségét.

 

ENA 7 Aroma+

Színes egyéniség

Előnyei
  Magasságában állítható kávékifolyó

 Forradalmian új, szabadalmaztatott   
   fi nomhab technológiás Easy habosító

 Aroma Boost: Espresso 16 gr. kávéból

  Jól átgondolt gombelosztás. Espresso, 
Ristretto elkészíthetése egy szempil-
lantás alatt

 Aroma+ őrlőfej

j g
meghódítsa közönségét.



Középpontban az Espresso

ENA Micro 1

Az ENA Micro 1-et kifejezetten egy csésze Espresso elkészítésére tervezték. Az 
aromazáró fedél frissen tartja a kávészemeket, a nagyteljesítményű őrlőfej az 
Aroma+ technológiának köszönhetően ideális, és minden eddiginél gyorsabb őrlési 
teljesítményt nyújt. A főzőegység háromféle csészemérethez programozható. Az 
elkészült Espresso hőmérséklete az intelligens felfűtési rendszernek köszönhetően 
még akkor is optimális, ha a főzések között hosszabb idő telt el. Az ENA Micro 1 
megfelel a legszigorúbb energiaszabványoknak. A készülék működés közben is 
kevés energiát fogyaszt, de automatikus kikapcsoló mechanizmusa, a beépített 
energiatakarékossági szintek, és a Zero Energy Switch© kapcsoló segítségével még 
további energiamegtakarításra képes.
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Előnyei
     Érintőgombos kijelzőpanel

  Aroma+ őrlőfej: megduplázott őrlési 
sebességgel, a tökéletes aromáért 

  Kompakt megjelenés, minimális 
helyigény 

 “A“ enegiahatékonysági osztály

 Energiamegtakarítás a természet 
 védelme érdekében (akár 40 %)



Cup warmer 
csészemelegítő
A JURA Cup Warmer 
csészemelegítője nem csak 
melegít, hanem a felhasznált 
elsőrangú minőségű 
anyagoknak, és a praktikusan a J9 
TFT-re szabott formájának hála 
külsőre is tetszetős. 
A csészemelegítő két kihúzható 
krómacél tartófelülete összesen 
12 Espresso-csésze vagy 
6 Cappuccino-csésze 
elhelyezésére képes. 

Automata tejhabosító
A JURA új, automata 
tejhabosítója mindössze egy 
gomb használatával, gyorsan, 
egyszerűen és higiénikusan 
készít hideg vagy meleg tejet és/
vagy tejhabot. Segítségével 
azokat a tejes specialitásokat is 
elkészítheti, amelyek hideg 
tejhabot igényelnek, mint a latte 
frio, vagy a csokoládés tejhab.
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Csészék, poharak

Latte Macchiatós 
poharak
Kiváló minőségű kristály 
poharak, 300 ml űrtartalommal. 
Magasságuk kb. 11 cm, amely 
kompatibilis mindegyik 
IMPRESSA, és ENA kávéfőzőhöz.

Espresso-, kávé- és 
Cappuccino csészék
Szolgáld fel tökéletes kávédat 
stílusosan a Jura csészéiben.



Cool Control Basic
(0,6 l és 1,0 l)

Tejhűtők
Cool Control Basic
A tejet egy zárt, rozsdamentes 
tartályban tartja az ideális 4-6 °C-
os hőmérsékleten. A mindössze 
20 Watt fogyasztású készülék 
szinte zajtalan, könnyű tisztítani, 
feltölteni és alkalmas a folyama-
tos üzemre. A tej egy teljesen zárt 
csőrendszeren keresztül jut el a 
habosító fejig. Természetesen az 
összes automata habosító fejhez 
használható. Az elegáns fekete, 
vagy fehér színű Cool Control tej-
hűtő tökéletesen illik a JURA 
kávéfőzőgépeihez. Segítségével 
könnyen, mindig friss hideg tejjel 
készíthetjük el a tejes specialitá-
sokat. 

Cool Control Wi-Fi
Wi-Fi forradalom elérte a 
kávéfőzőgépeket is! Legújabb tej-
hűtőnk vezetéknélküli hálózaton 
(Wi-Fi) keresztül fi gyelmezteti a 
kávéautomatát, hogy a következő 
Cappuccino vagy Latte Macchiato 
elkészítéséhez már nincs elég tej 
a tartályban. Az automata kijelző-
jén megjelenik a „Tej feltöltése” 
felirat.

Tejtartók
Rozsdamentes acélból készült 
vákuumos tejtartály
Az elegáns formájú 
rozsdamentes acélból készült 
vákuumos tejtartály praktikus 
kiegészítő azok számára, akik 
kedvelik a tejes specialitásokat. 
A tartály 0,6 liter űrtartalmú és 
8 órán keresztül képes hidegen 
tartani a tejet.

Műanyag-króm tejtartó
A Jura egyszerű kialakítású 
krómozott fedelű műanyag 
tejtartója 0,6 literes 
kiszerelésben kapható.

Cool Control Wi-Fi
(0,6 l és 1,0 l)

ÚJDONSÁG

(0,6 l illetve  0,4 l)



Ultrakönnyű karbantartás –
A készülék szétszerelése nélkül

A kávéfőzőgépek számára fontos a napi karbantartás. Ez biztosítja ugyanis, hogy Ön 
mindig a lehető legjobb minőségű kávét élvezhesse. Fontos betartani néhány 
alapvető higiéniai szabályt, főleg, ha tejjel, kávéval vagy vízzel dolgozunk. A kávébab 
olajossága beszennyezheti az őrlőfejet, és a készülék belső részeit. A vízkő a 
vízvezető csövek megrepedését, és a melegítő alkatrészek hibáját eredményezheti, 
míg a tej könnyen beleszáradhat a kifolyóba, elzárhatja a kávé útját, és a habosító 
által készült tejhab sem lesz az igazi. A JURA integrált karbantartási programjainak és 
tisztítószereinek segítségével ezek a problémák mind egy gombnyomással, az 
egységek kézi eltávolítása nélkül, kényelmesen orvosolhatók. Ráadásul a tisztítási 
folyamatok is sokkal hatékonyabbak, mintha kézzel végeztük volna. A készülékek 
80°C-os vízzel tisztítanak, míg kezünk csupán a maximum 40°C-os hőmérsékletet 
képes elviselni. Ez garantálja a mindenkor optimális higiéniát és tisztaságot. 

A karbantartási programokhoz az eredeti JURA tisztítószereket ajánljuk!

TÜV Rheinland® higiéniai 
tanusítvány a JURA-nak!

A JURA, mint specialista, készülékei meg-
felelnek a magas higiéniai elvárásoknak. 
Ezt a független német tesztintézet, a TÜV 
Rheinland® is tanusítja. 

Egy független mikrobiológiai teszt 
keretében a Jura készülékeit hónapokon 
keresztül vetették alá mindennapi 
használatnak megfelelő terhelésnek, és 
közben folyamatosan tesztelték, hogy az 
idő múlásával is megfelelnek-e a higiéniai 
elvárásoknak.*  

Az eredmény meggyőző: 
A Jura kávéfőzőgépei kiemelkedően 
higiénikusak!

*A teszt tartalmazza a készülék karbantartási funkcióinak 
ellenőrzését, csakúgy, mint a főzőegység, a kávékifolyó, 
a Cappuccino habosító fej, a bab-, és víztartály, az őrlőfej, 
az őrölt kávé betöltő garat, a zacctartály és csepegtető tartály, 
valamint a tejtároló higiéniai felülvizsgálatát.

2-fázisú
tisztítótabletta

Vízkőtelenítő
tabletta

Cappuccino-fej
tisztító folyadék



CLARIS szűrőrendszer

Aki már valaha is kóstolta a természetben csordogáló források kristálytiszta vizét, az 
jól tudja hogy ég és föld lehet a különbség a természetes, és a háztartási vezetékes 
víz között.

A CLARIS vízszűrőrendszer használata garanatálja az Ön számára, hogy mindenkor 
frissen szűrt, ízletes vízzel készíthesse el teáját vagy kávéját. A kifejezetten JURA 
kávéfőzőgépek számára kifejlesztett szűrőpatron készülékének a víztartályban 
helyezkedik el, így biztosít Önnek semleges pH-értékű vizet.

A CLARIS szűrőpatronok keményen bánnak a vízkővel mégis kíméletesek 
a kávéfőzőgéppel.

CLARIS White CLARIS Blue

Előnyei
  Minden kávé készítésekor garantálja 

a legjobb minőségű kristálytiszta vizet

  A friss, megtisztított víz és 
a vízkőmentesség hosszú élettartamot 
garantálnak a készüléknek

  Folyamatos védelem (vízkőtelenítésre 
szinte nincs is szükség)



Ristretto Espresso Café Crème Caffè Latte Cappuccino Latte macchiato

rövid espresso
kevés vízzel

rövid és erős
fekete kávé

fekete kávé
több vízzel

kávé sok
meleg tejjel

espresso forró tejjel, tejhabbal
és csokoládéreszelékkel

espresso, forró tej
és tejhab (3 réteg)

JURA kávéspecialitások

Ristretto Espresso Café Crème Caffè Latte Cappuccino Latte macchiato
Vízmennyiség* 25ml 45ml 100ml 100ml 50ml 45ml
Kávéerősség* EXTRA EXTRA NORMÁL NORMÁL NORMÁL ERŐS
Hőmérséklet* MAGAS MAGAS NORMÁL MAGAS MAGAS MAGAS

Tej / Tejhab*
 

- - -
10 Mp. Tej

 
14 Mp. Tejhab

 
17 Mp. Tejhab
30 Mp. Szünet

*Elkészítési útmutató az IMPRESSA Z9-hez

Chicco d‘Oro kávé, a legjobb választás
A Chicco d‘Oro 1949 óta koncentrál az optimális kávékeverékek gyártására és pörkölésére, hogy állandóan növekvő 
vevőkör számára tegye hozzáférhetővé az olasz kávé-, Espressokultúra kifi nomult ízvilágát. A Chicco d‘Oro Tradition 
a legjobb közép-amerikai kávéféleségekből készült minőségi keverék. Közép-Amerika lankás hegyoldalainak klímája 
ideális a kávécserje növekedéséhez, ez garantálja keverékünknek a karakteres, erős aromát. A Chicco d‘Oro Elite 
kizárólag arabica kávét tartalmaz, egyedülállóan krémes ízvilággal varázsolva el a kávé szerelmeseit. A Chicco d‘Oro 
Havelaar a termőterület speciális keveréke. A Max Havelaar Alapítvány által támogatott kávétermelők által készített 
kávékból készül. A terméket közvetlenül a termelőktől vásároljuk, ezzel is elősegítve a tisztességes kereskedelmet, 
és a helyi vállalkozások fejlődését.

A Chicco d‘Oro kávéi ideálisak a JURA fullautomata készülékei számára.



Műszaki adatok
IMPRESSA

IMPRESSA Z9 One Touch IMPRESSA J9.4 TFT One Touch IMPRESSA J9.3 TFT One Touch IMPRESSA J9.2 One Touch IMPRESSA F8 IMPRESSA F55

Programozható kávéerősség 5 fokozat 5 fokozat 5 fokozat 5 fokozat 4 fokozat 4 fokozat

Cappuccino habosító fej Profi Profi Profi Profi Easy Profi 

Magasságában állítható kávékifolyó (mm) 74 – 104 65 – 111 65 – 111 65 – 111 65 – 111 70 – 111

Szélességében állítható kávékifolyó (mm) 20 – 50 20 – 50 20 – 50 20 – 50

Programozható vízmennyiség ■ ■ ■ ■ ■ ■

Egy gombnyomásra Cappuccino  / Latte Macchiato
(One Touch) 

■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Termékkiválasztó-rendszer (Easy Select©) ■ ■ ■ ■
Aktív zacctartályfi gyelés ■ ■ ■ ■ ■ ■
Intelligens előfűtési rendszer ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tartozék fém tejtartó (0,6 l) ■ ■ ■
Beépített adagolókanál tároló ■ ■ ■ ■ ■
Wi-Fi beépítve, vagy bővítési lehetőség ■ ■ ■ ■ ■

Magyar nyelvű kijelző / kijelző fajtája ■ / TFT ■ / TFT ■ / TFT ■ / szöveges – grafi kus ■ / szöveges ■ / szöveges

Finomhab technológia ■ ■ ■ ■ ■ ■
Rotary Switch forgókapcsoló ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aktív kávébab fi gyelés ■ ■ ■ ■ ■ ■
Csésze megvilágítás ■ ■ ■ ■ ■ ■
Beépített termékszámláló ■ ■ ■ ■ ■ ■

Aroma+ őrlőfej ■ ■ ■ ■ ■

Hangszigetelt daráló ■ ■ ■ ■
Programozható vízhőmérséklet 3 szint 2 szint 2 szint 2 szint 2 szint 2 szint

Higiéniai tanusítvány (TÜV Rheinland) ■ ■ ■ ■ ■ ■
Víztartály / kávébabtartály befogadóképessége / napi adag 2,8 l / 280g / 20 2,1 l / 250g / 16 2,1 l / 250g / 16 2,1 l / 250g / 16 1,9 l / 310g / 16 1,9 l / 200g / 16

Feszültség / Teljesítmény 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 230 V AC, 1450 W

Súly (kg) / Méretek (SzélxMagxMély cm) 13,8 / 31 x 37 x 45 11,4 / 28,5 x 34,2 x 43,3 11 / 28,5 x 34,2 x 43,3 11 / 28,5 x 34,2 x 43,3 9,6 / 28,5 x 35,5 x 44,5 9,1 / 28 x 34,5 x 43,5

Színek króm, alu, fekete pure alumínium
karbon, króm, 

szálcsiszolt alumínium 
fényes fehér fekete ezüst/fekete

Minden automata kávégép megfelel a következő szabványoknak:



Műszaki adatok
IMPRESSA / ENA

IMPRESSA A5 IMPRESSA C65 ENA 7 Aroma+ ENA 9 One Touch ENA Micro 9 One Touch ENA Micro 1

Programozható kávéerősség 2 fokozat (6 – 10 g) 4 fokozat 3 fokozat + aroma boost 3 fokozat + aroma boost 2 fokozat (6 – 10 g) 2 fokozat (6 – 10 g)

Cappuccino habosító fej Kombinált Profi Easy Kombinált Kombinált

Magasságában állítható kávékifolyó (mm) 55 – 138 65 – 111 65 – 111 75 – 125 55 – 138 58 – 141

Szélességében állítható kávékifolyó (mm)

Programozható vízmennyiség ■ ■ ■ ■ ■ ■

Egy gombnyomásra Cappuccino / Latte Macchiato
(One Touch) 

■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Termékkiválasztó-rendszer (Easy Select©)

Automata zacctartályfi gyelés ■ ■ ■ ■ ■ ■
Intelligens előfűtési rendszer ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tartozék fém tejtartó

Beépített adagolókanál tároló

Wi-Fi beépítve, vagy bővítési lehetőség

Magyar nyelvű kijelző / kijelző fajtája ■ / színes szöveges 
idegen nyelvű / 

szöveges és érintős
■ / színes szöveges ■ / színes szöveges ■ / színes szöveges érintős szimbólumos

Finomhab technológia ■ ■ ■ ■ ■
Rotary Switch forgókapcsoló ■ ■ ■ ■ ■
Aktív kávébab fi gyelés ■
Csésze megvilágítás 

Beépített termékszámláló

Aroma+ őrlőfej ■ ■ ■ ■ ■

Hangszigetelt daráló

Programozható vízhőmérséklet 2 szint 2 szint 2 szint 2 szint 2 szint az optimálisra beállítva

Higiéniai tanusítvány (TÜV Rheinland) ■ ■ ■ ■ ■ ■
Víztartály / kávébabtartály befogadóképessége / napi adag 1,1 l / 125 g / 10 1,9 l / 200g / 16 1,9 l / 200g / 16 1,1 l / 125g / 10 1,1 l / 125 g / 10 1,1 l / 125 g / 10

Feszültség / Teljesítmény 230 V AC, 1450 W 230 V AC, 1450 W 230 V AC, 1350 W 230 V AC, 1450 W 230 V AC, 1450 W 230 V AC, 1450 W

Súly (kg) / Méretek (SzélxMagxMély cm) 10,9 / 23,5 x 32,3 x 44,5 19,6 / 28 x 34,5 x 43,4 9,3 / 23,8 x 36 x 44,5 9,4 / 23,8 x 36 x 44,5 9,4 / 23 x 32,3 x 44,5 8,8 / 23 x 32,3 x 44,5

Színek
ezüst/fekete,                  
vörös/fekete

fekete ezüst/vörös fekete ezüst, barna fekete

Minden automata kávégép megfelel a következő szabványoknak:



KÁVÉ & HŰTŐ PROFI Kft. | 1118 Budapest | Budaörsi út 46
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