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Szabad kávéválasztás
A JURA fullautomata kávéfőzőgépei bármi-
lyen kávéfajtájtával megbirkóznak. Mindegy 
milyen kávét választ, akár egy exkluzív 
pörkölt kávékeveréket a sarki pörköldéből, 
egy ritkaságot, amivel a szabadságán 
találkozott, vagy akár a bevásárlóközpontok 
széles kínálatát, a JURA készülékei minden 
keverékből és pörkölésből képesek kihozni 
az optimumot. 

Egyedülálló öko-intelligencia
Bolygónk természeti erőforrásainak 
megőrzése csakúgy, mint az öko-tudatos-
ság mindig is nagyon fontos volt a JURA 
számára. Ezért fejlesztettük ki kávégépein-
kben az ún. energiatakarékos üzemmódot. 
A készülék készenléti energiaszükséglete 
mindössze 0,01 W, amely százszor kisebb, 
mint amit a hivatalos Európai Uniós szab- 
vány előír. Független kutatóintézetek 
bizonyítják, hogy a közvetlenül babkávéból 
készült termékekkel jelentősen csökkenthet-
jük a háztartási hulladékot, a kávézaccot 
például virágok táplálására használhatjuk.

Egyedi élmény és optimális karbantartás 
mindössze egy gombnyomásra
A JURA automata kávéfőzőgépeit úgy ter-
veztük, hogy mindenkor tökéletes kávéval 
örvendeztessék meg Önöket. A számos 
beállítható programnak hála, minden kávé-
különlegességet a saját egyedi ízlésüknek 
megfelelően készíthetünk el. A karbantar-
tás is automatikus, nekünk csak arra kell 
figyelni, hogy nap mint nap ellenőrizzük 
a karbantartás állapotát, és egy gomb-
nyomással indítsuk el azt a tísztítóprogra-
mot, amelyre a készülék felszólít minket. 

Mindenkor frissen őrölt, tökéletes kávé
A kávé az egyik legkülönlegesebb termék, 
amely akár 1000 különféle ízt is egyesíthet 
önmagában. Ez a tökéletes kombináció a 
természet ajándéka, amely a pörkölésnek 
köszönhetően teljesedik ki. Az egyedi karak-
ter akkor az igazi, ha a kávészemeket frissen 
őröljük. A JURA kávégépei az őrlés során 
megőrzik a kávészemek egyedi ízvilágát, 
és a friss őrlés élményével gazdagítják a 
kávéélményt.

A JURA fullautomata kávéfőzőgépek előnyei

Jól 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 kulcstechnológiák, amelyekkel minden JURA automata kávéfőzőgép rendelkezik
Az elmúlt 20 évben, mialatt a JURA automata kávéfőzőgépeket készít, mérnökeink rengeteg egyedi és innovatív 
technológiai szabványt dolgoztak ki, amelyek nagy hatással voltak az otthoni kávékészítésre, és a termékek piacára is. 
Az idő folyamán ezeket a szabványokat egységesítettük, így mára már minden korábbi és új készülékünk rendelkezik 
az ún. JURA kulcstechnológiákkal. Ezekben a technológiákban rejlik mérnökeink 20 év alatt a kávéfőzőgépek készítése 
során felhalmozott minden tudása és tapasztalata. Hiszünk benne, hogy a JURA készülékei ennek köszönhetően válhat-
tak piacvezetőkké saját szegmenseikben.

Kiválasztható örlemény mennyiség - akár 5-16 gramm 
kávé felhasználásával - Kiválasztható kávéerősség és akár 
két csésze kávé lefőzése egyetlen gombnyomással

I.P.B.A.S.© Intelligens előáztatási rendszer - A kávé teljes 
ízvilága a csészébe kerül

Egy gombnyomással indítható automata zsíroldó-, 
vízkőtelenítő-, és tisztitórendszerek - A higiénia garan-
tált

E.S.M.© Energiatakarékos üzemmód - Energiamegtakarí-
tás a természet védelme érdekében

Svájci gyártmány - Garantált minőség, precizitás és 
tartósság

Zero-Energy Switch üzemmód - Készenléti üzemmód-
ban minimálisra csökkenti a készülék energiafelhaszná-
lását

Professzionális tejhabkészítés - Tökéletes minőségű 
forró tejhab egy gombnyomásra. Cappuccino vagy Latte 
Macchiato készítéséhez

Magasságában állítható kávékifolyó - Bármilyen csésze-
nagysághoz állítható kifolyórendszer

CLARIS vízkő- és baktériumszűrő rendszer - 100%-ban 
természetes, aktívszénszűrő rendszer, amely megóvja a 
készüléket a vízkövesedéstől

Beállítható vízkeménység - CLARIS szűrőpatron 
nélkül a készülék ez alapján értesít a vízkőmentesítés 
szükségességéről

Forró víz vételezési lehetőség - Teák elkészítéséhez

Őrölt kávé felismerési funkció - Őrölt kávévfelhaszná-
lásához. Koffeinmentes kávé készítési lehetőség

Több fokozatú, rozsdamentes acél örlőfej - Beállítható 
örlési finomság a különböző pörkölésű kávékhoz

Magas, 15 bar nyomású kompresszor - Tökéletes és 
gazdag krémhab

Thermoblock rendszer - Mindig az aktuális mennyiségű 
vizet melegíti fel rekordidő alatt
Aktív kávébab-, víz-, zacctartályszint figyelés - Magyar 
nyelvű, grafikus, kommunikatív kijelző

Csésze-megvilágítás - Nappal esztétikus, és este prakti-
kus



  

IMPRESSA Z7 One Touch IMPRESSA J9 TFT One Touch

IMPRESSA J9 One Touch

IMPRESSA Z7 One Touch

IMPRESSA J9 One Touch

IMPRESSA S9 One Touch

Háztartási gép maximális kapacitással

Tíz évi tapasztalat és a vásárlók bizalma 
vezetett el az egyik legkorszerűbb JURA 
technológia kifejlesztéséhez, amelynek 
alapján megjelenhetett a színen az 
S9 OneTouch kávégép, az S-sorozat 
csúcsterméke, a One Touch generáció 
első készüléke. Az S9 volt az első, amely 
Cappuccinót vagy Latte Macchiatót készített 
egy gombnyomásra, a csésze elmozdítása 
nélkül. Elegáns, minőségi platinaszürke 
anyaghasználatával, maximális kapacitásával 
egyszerre illik a dizájnosabb konyhákba, de 
akár a forgalmasabb munkahelyekre is. A 
beépített Energy Save üzemmódnak hála 
aktívan csökkenti a háztartás fölösleges 
energiafelhasználást.  

IMPRESSA S9 One Touch

IMPRESSA Z7 One Touch

153 mm - Szuperprémium kategóriás kávéélmény

A szuperprémium kategóriás IMPRESSA 
Z7 minden kávészerető ember szívét 
megdobogtatja. Variálható, egyszerű 
és nem utolsósorban gyönyörű. Az új 
borostyánszínű csészemegvilágítás, 
kiemeli a kávé elkészülésének amúgy is 
örömteli pillanatait. A tejes specialitások új, 
fi nomhab-technológiánkkal készült habja 
még tündöklőbb fehér színben ragyog a 
kifolyó végére helyezett fehér ledvilágítástól. 
A Cappuccino-habosítófej ezen kívül, 
kategóriájában egyedülálló módon, 
magasságában is fokozatmentesen állítható 
(akár 153 mm magasságig is), mely alatt így 
minden általunk ismert Latte Macchiatós 
pohár könnyedén elfér.

IMPRESSA J9 One Touch

Stílus és minőség

A lehető legegyszerűbb kezelés, de a lehető 
legszélesebb alkalmazhatóság, a látvány és a 
legfi nomabb ízek harmoniája - mindez a JURA 
J-sorozata, melynek egyik képviselője a 
Cappuccino mestere, az IMPRESSA J9 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 háttérvilágí-
tásúak) 

IMPRESSA J9 One Touch TFT

Café á la carte - Színes TFT kijelző

A J-sorozat új „kitűnő tanulója“ első pillan-
tásra világossá teszi, mit várhatunk tőle. Jól 
átgondolt és kialakított kezelési módja nem 
is lehetne egyszerűbb: a TFT-kijelző és a Ro-
tary Switch párosa a végletekig leegyszerűsíti 
a kávékészítést. Ön kiválasztja a kávékülönle-
gességet, majd a gomb megnyomása után 
akár hátra is dőlhet, hamarosan élvezheti a 
legkiválóbb kávékat, miközben a kijelzőn a 
kávéhoz tartozó mennyiségeket ellenőri-
zheti. 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.

Króm felülettel is elérhető!



  

IMPRESSA C9 One Touch

Cappuccino gombnyomásra

A C9 OTC kávéfőzőgéppel a kávékészítés 
gyerekjáték. A C9 talán egyik legkiemelkedőbb 
sajátossága a rendkívül célszerű és egyszerű 
használhatóság: kávéféleségek egész sorát 
készíthetjük el az előlapra kihelyezett 
gombok egyszeri megnyomásával. A kezelést 
szöveges kijelző segíti, így Ön egyszerűen és 
logikusan állíthatja be, hogy az egyes gombok 
megnyomásával, milyen fajta kávé készüljün. 
A magasságában állítható kávékifolyó minden 
csészemérethez igazodik. A C9 OTC igazi 
Cappuccino-specialista. Az olasz fi nomság 
szintén egy gombnyomásra, a csésze 
elmozdítása nélkül készíthető el. A készülék 
szép és kompakt, ideális választás annak, aki 
most ismerkedik a fullautomata kávégépek 
világával.

IMPRESSA C9 One Touch

IMPRESSA F50

Megújult klasszikus

Az F50 a JURA fullautomata kávéfőzőgép-
-kínálatának egyik legsikeresebb készüléke. 
A kávégép már eredeti formájában is kitűnő 
választás volt, továbfejlesztett modellje 
azonban még hasznosabbá vált. Hála a 
négy, programozható termékgombnak és a 
tökéletesített Rotary Switch©-nek, az út a 
kávéhoz kávé egyszerűbb, mint valaha. Ön 
csak eldönti, milyen kávékülönlegességet 
fogyasztana szívesen. Egy gombnyomás 
után pedig máris gyönyörködhet a készülő 
kávé mélybarna színében, és tökéletes 
krémájában. A folyamatot a borostyánszínű 
csészemegvilágítás teszi még hangulatosa-
bbá. Az F50 immár Profi  Cappuccino fejjel 
rendelkezik, amellyel nem jelent nehézséget 
a tejes specialitások elkészítése sem.

IMPRESSA F50

IMPRESSA C5

Click & Drink

Kiválasztás, gombnyomás, élvezet. 
A jól értelmezhető Rotary Switch 
forgókapcsolónak, az egygombos kezelési 
fi lozófi ának és az egyszerűen érthető 
szimbólumos kijelzőnek köszönhetően 
az IMPRESSA C5 a JURA középkategóriás 
készülékeinek markáns darabja. Kompakt 
kávéfőzőgép, amely mindenhol könnyen 
elhelyezhető, tiszta színei és megjelenése 
pedig a konyha díszévé teszik. A vele 
készült kávék minősége még a független 
tesztelőket is meggyőzi. A Zero Energy 
Switch technológiának hála a készülék 
készenléti módban is rendkívül kevés 
energiát fogyaszt. IMPRESSA C5

IMPRESSA Professional line

Profi któl profi knak

A JURA professzionális, gasztro-
sorozatát kifelyezetten az irodák, és 
a vendéglátóegységek kiszolgálására 
tervezték: Intelligens párbeszédpanel, egyedi 
programozási lehetőségek, nagy kapacitású 
víz- és babkávétartály. 

Amennyiben többet szeretne megtudni 
a JURA ezen sorozatának kávégépeiről, 
nézelődjön a www.kaveprofi .jura.com-
on, a www.kaveprofi .hu-n vagy lépjen 
kapcsolatba forgalmazónkkal a 
kaveprofi @t-online.hu emailcímen.



  

ENA9

ENA9 One Touch

Kis készülék, széles repertoár 

A forradalmian új Kombinált kifolyórend-
szernek köszönhetően az ENA9 OTC, a JURA 
ENA sorozatában elsőként képes az egy 
gombnyomásos, a csészék elmozdítsa nélküli 
Latte Macchiato és Cappuccino készítsére. 
A tejes specialitásokat akár a Rotary Switch 
forgókapcsolóval, akár a kihelyezett gombok 
segítségével is elkészíthetjük. Két külön 
fűtőrendszer biztosítja, hogy mindenkor 
rendelkezésre álljon a szükséges forró víz 
és gőz. Szintén gombnyomással indítható, 
integrált átmosási, tisztítási és vízkőtelenítési 
programok segítik a karbantartást. Az Energy 
Save Mode (E.S.M.) energiatakarékos üzem-
módban a kávégép energiafelhasználása 
minimálisra csökkenthető. 

ENA3

Az okos választás

Az ENA3 a belépő a professzionális 
automata kávéfőzőgépek világába. Kicsi 
és vékony, tehát tökéletes akár a kis 
háztartások számára is, mégis egyedi, 
fi nom, gazdag krémájú Espressót készít. A 
Rotary Switch forgókapcsoló használatával 
a kávék egyéni ízlésünk szerinti kiválasztása 
és elkészítése gyerekjáték. Az ENA3 
magasságában állítható dupla kifolyója 
65 és 111 mm között állítható, így minden 
használatban lévő csészefajta használatára 
alkalmas. ENA3

ENA7

Aroma Boost - Coffee Kick

Az ENA7 megreformálta a Jura jól ismert 
és kedvelt ENA sorozatát. A megújult 
Rotary Switch forgókapcsoló segítségével a 
termékek kiválasztása pofonegyszerű, de ha 
kedvünk tartja a direkt gombok segítségével 
a forgókapcsoló igénybe vétele nélkül is 
azonnal készíthetünk kávét.
A fedőlapra kihelyezett gombok között 
foglal helyet az új Aroma Boost funkció, 
melynek segítségével a maximális 
kávémennyiséget darálhatjuk le egyszerre 
egy adag kávéhoz (16 gramm kávé egyetlen 
csészében).

ENA7ENA Micro 9 

ENA Micro 9 One Touch

Egyszerűségre tervezve 

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 kicsi-
nek számító ENA-sorozatnál is 11 százalékkal 
kisebb, mégis teljes kávéházi élményt nyújt. 
Az újonnan kifejlesztett, egycsészés főzőegy-
ség kiváló minőségű Espresso, Cappuccino 
és Latte Macchiato elkészítésére alkalmas. 
Keskenyített formája erős benyomást kelt, 
melyet a divatos ezüst-metál szín emel ki 
még erőteljesebben.

ÚJDONSÁG



  

Cup warmer csészemelegítő
A JURA Cup Warmer csészemelegítője 
nem csak melegít, hanem a felhasznált 
elsőrangú minőségű anyagoknak, és a 
stílusos, legömbölyített formájának hála 
külsőre is tetszetős. A csészemelegítő 
két krómacél tartófelülete összesen 24 
eszpresszó-csésze vagy 16 kávéscsésze 
elhelyezésére képes. Zárt állapotban 
kellőképpen melegen és tisztán 
tartja a csészéket. A programozható 
be- és kikapcsolási lehetőség pedig 
ékes bizonyítáka a JURA öko-
intelligenciájának, energiatakarékos 
megoldásainak.

Cool Control
A tejet egy zárt, rozsdamentes 
tartályban tartja az ideális 5-7 °C-os 
hőmérsékleten. A mindössze 20 Watt 
fogyasztású készülék szinte zajtalan, 
könnyű tisztítani, feltölteni és alkalmas 
a folyamatos 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 tejhűtő tökéletesen illik a 
JURA kávéfőzőgépeihez. Segítségével 
könnyen, mindig friss hideg tejjel 
készíthetjük el a tejes specialitásokat.

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

Connector System©

Professzionális Cappuccino-habosító
Cappuccino, Latte Macchiato? Mi sem 
könnyebb, mint ezek elkészítése a 
Professionalis Cappuccino-habosító 
segítségével. A tartozék közvetlenül a 
tartályból szívja fel a tejet, felmelegíti, 
habosítja, és tökéletes tejhabot 
szolgáltat gombnyomásra a nagyszerű 
Cappuccinóhoz, vagy meleg tejet a Latte 
Macchiatto elkészítéséhez. 

Easy Cappuccino-habosító
Az Easy Capuccino-habosító 
gombnyomásra biztosítja a tejhabot. 
A készülék a Connector System 
csatlakozási rendszernek köszönhetően 
minden Jura automata kávéfőzőgéppel 
kompatibilis. A gőz elkészítése, 
és kiáramlása közben, szívóhatás 
keletkezik, amely felszívja a tejet a 
tartályból, habosítja, és felmelegíti. 
Technológiájának köszönhetően 
tökéletes tejhabot készíthetünk kedvenc 
Cappuccinónkhoz.

2-fokozatú tejhabosító
A 2-fokozatú tejhabosító fúvóka a 
manuális felfűtőtt tej felhabosítására 
alkalmas.

Csészék és kiegészítőik
Espresso, kávé, és Cappuccinós 
csészék, Latte Macchiatós poharak, 
kanalak egészítik ki a JURA széles 
termékkínálatát.

Cup warmer 
csészemelegítő

Cool control
1,2l / 0,6l

Rozsdamentes acélból készült vákuumos tejtartály

Professzionális 
Cappuccino-habosító

Easy Cappuccino-
habosító

2-fokozatú tejhabosító



öblítés bekapcsoláskor: Felfűtés után 
felmelegíti a készülék kifolyóit, hogy 
már az első kávé is megfelelő 
hőmérsékletű legyen.

öblítés kikapcsoláskor: Megtisztítja 
a főzőegységet és a kifolyókat a 
kávémaradványoktól és kiüríti a vízet 
amely vízkövesedést okozhatnak.

Cappuccinofej-öblítés: Megtisztítja a 
tejhabasítót a tejmaradványoktól.

Cappuccinofej-tisztítás: Eltávolítja 
a lerakódott tejfehérjét, és zsíros 
tejmaradványokat

Tisztítóprogram: Olaj-, és zsíroldás. 
Karbantartja a főzőegységet.

Vízkőmentesítő program*: Feloldja 
a lerakódott vízkövet a készülék belső 
alkatrészeiben

*CLARIS szűrőpatron használatakor nem szükséges.

Ultrakönnyű karbantartás

Kávéfőzőgépünk 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. Ezért lehetséges 
az, hogy a JURA kávéfőzőgépei hosszú ideig nem szorulnak 
beavatkozásra. A készülékek önmagukat tisztítják, 
hála a beépített mechanizmusoknak.  

A karbantartási programokhoz az eredeti JURA tisztítószereket 
ajánljuk!

Vízkőtelenítő
tabletta

2-fázisú 
tisztítótabletta

Cappuccinófej 
tisztító folyadék

Aki már valaha is kostólta 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 granatálja 
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 fi lter system

CLARIS White / CLARIS Blue 
szűrőpatron



    Ristretto               Espresso                   Café Crème         Espresso macchiato        Caffè Latte                   Cappuccino             Latte macchiato

Példa elkészítésükre az IMPRESSA Z7-tel:

  Ristretto  Espresso  Café Crème  Esp. macchiato Caffè Latte  Cappuccino              Latte macchiato

Vízmennyiség 25ml  45ml  100ml  40ml  100ml  50ml  45ml
Kávéerősség  EXTRA  EXTRA  NORMÁL  ERŐS   NORMÁL  NORMÁL  ERŐS
Hőmérséklet MAGAS  MAGAS  NORMÁL  MAGAS   NORMÁL  MAGAS  MAGAS
Tej / Tejhab        3 Mp. Tejhab 10 Mp. Tej  14 Mp. Tejhab 17 Mp. Tejhab
              30 Mp. Szünet 
 

rövid espresso 
kevés vízzel 

rövid és erős 
fekete kávé

fekete kávé 
több vízzel

espresso 
tejhabbal

kávé sok 
meleg tejjel

espresso forró tejjel, tejhabbal 
és csokoládéreszelékkel

espresso, forró tej 
és tejhab (3 réteg)

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-, espressókultúra kifi nomlut 
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 keveré-
künknek 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. 

JURA kávéspecialitások



Műszaki adatok
IMPRESSA

IMPRESSA Z7 One Touch IMRPRESSA S9 One Touch IMPRESSA J9 TFT One Touch IMPRESSA J9 One Touch IMPRESSA F50

JURA kulcstechnológiák (3. oldal) ■ ■ ■ ■ ■

Programozható kávéerősség 5 Fokozat 5 Fokozat 5 Fokozat 5 Fokozat 4 Fokozat

Connector System csatlakozási rendszer - Cappuccino habosító Profi Profi Profi Profi Profi 

Magasságában állítható kávékifolyó (mm) 65 - 103 66 - 146 65 - 111 65 - 111 70 - 111

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

Programozható vízmennyiség ■ ■ ■ ■ ■
Aktív vízszintfi gyelés ■ ■ ■ ■ ■
Egy gombnyomásra Latte Macchiato ■ ■ ■ ■
Egy gombnyomásra Cappuccino ■ ■ ■ ■
Easy Select© termékkiválasztó-rendszer ■
Cafe á la carte termékkiválasztó-rendszer ■
Aktív zacctartályfi gyelés ■ ■ ■ ■
Inteligens előfűtési rendszer ■ ■ ■ ■
Fém tejtartó 0,6 l 0,6 l 0,6 l 0,6 l Tartozékként vásárolható

Kijelző Magyar / grafi kus Magyar / grafi kus Magyar / grafi kus (TFT) Magyar / grafi kus Magyar

Finomhab technológia ■ ■
Rotary Switch forgókapcsoló ■ ■ ■ ■ ■
Aktív babkávéfi gyelés ■ ■ ■ ■
Csészemegvilágítás ■ / ■ ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■
Beépített termékszámláló ■ ■ ■ ■ ■
Halk őrlőfej ■ ■ ■ ■
Programozható vízhőmérséklet 3 Fokozat 2 Fokozat 2 Fokozat 2 Fokozat 2 Fokozat

Víztartály / babkávétartály befogadóképessége 2,8 l / 280g 2,7 l / 280g 2,1 l / 250g 2,1 l / 250g 1,9 l / 200g

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

Súly (kg) 13,7 11,9 10,9 10,8 9,1

Méretek (SzélxMagxMély) 31,5 x 37 x 45 34,5 x 35 x 39 28,5 x 34,2 x 43,3 28,5 x 34,2 x 43,3 28 x 34,5 x 43,5

Színek króm, alu ezüst ezüst, króm króm ezüst-fekete

Minden automata kávégép megfelel a következő szabványoknak: 



Műszaki adatok
IMPRESSA / ENA

IMPRESSA C9 One Touch IMRPRESSA C5 ENA Mirco 9 One Touch ENA9 One Touch ENA7 ENA3

JURA kulcstechnológiák (3. oldal) ■ ■ ■ ■ ■

Programozható kávéerősség 3 Fokozat 3 Fokozat 2 Fokozat (6 - 10 g) 3 Fokozat + aroma boost 3 Fokozat + aroma boost 3 Fokozat 

Connector System csatlakozási rendszer - Cappuccino habosító Easy Easy Easy Easy Easy Easy

Magasságában állítható kávékifolyó (mm) 65 - 111 65 - 111 55 - 138 75 - 125 65 - 111 65 - 111

Szélességében állítható kávékifolyó (mm) forgatható  forgatható  

Programozható vízmennyiség ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aktív vízszintfi gyelés ■ ■ ■ ■ ■ ■
Egy gombnyomásra Latte Macchiato ■ ■
Egy gombnyomásra Cappuccino ■ ■ ■
Easy Select© termékkiválasztó-rendszer

Cafe á la carte termékkiválasztó-rendszer

Aktív zacctartályfi gyelés ■ ■ ■ ■
Inteligens előfűtési rendszer ■ ■ ■
Fém tejtartó Tartozék Tartozék Tartozék Tartozék Tartozék Tartozék

Kijelző Magyar Ikonos 3 színű / Magyar 3 színű / Magyar 3 színű / Magyar 3 színű / Magyar

Finomhab technológia ■ ■
Rotary Switch forgókapcsoló ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aktív babkávéfi gyelés

Csészemegvilágítás

Beépített termékszámláló ■
Halk őrlőfej

Programozható vízhőmérséklet 2 Fokozat 2 Fokozat 2 Fokozat 2 Fokozat 2 Fokozat

Víztartály / babkávétartály befogadóképessége 1,9 l / 200g 1,9 l / 200g 1,1 l / 125 g 1,1 l / 125g 1,1 l / 125g 1,1 l / 125g

Feszültség / Teljesítmény 230 V AC, 1350 W 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 (kg) 9,6 9,0 9,4 9,4 9,3 9,3

Méretek (SzélxMagxMély) 28 x 34,5 x 43,4 28 x 34,5 x 41 23 x 32,3 x 44,5 23,8 x 36 x 44,5 23,8 x 36 x 44,5 23,8 x 36 x 44,5

Színek fekete fekete ezüst ezüst-fekete fehér, piros, fekete fehér, fekete

Minden automata kávégép megfelel a következő szabványoknak: 



JURA - Sediul central
Niederbuchsiten, Elveţia

„Technológia és szenvedély 
tökéletes kombinációja? - 

Ezt már valahonnan 
ismerem...”

Roger Federer
A JURA arca a világ körül

JURA - If you love coffee          
www.jura.com

KÁVÉ & HŰTŐ PROFI Kft.
1118 Budapest | Budaörsi út 46
Tel: +36 1 248 0095 | Fax: +36 1 248 0096
khprofi @t-online.hu

www.kaveprofi .jura.com | www.khprofi .hu


