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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 egyszerűbb, 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 előáztatási és előfűtési funkciók, amelyek minden JURA
kávéfőzővel készített kávét egyedivé varázsolnak. A 15 Bar-os nyomáson készült kávéink a karakteres, tipikus Espresso ízélményét nyújtják.

Innovatív tejhabosító fejeinket azért fejlesztettük 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 tejekből is, amely megfelel a baristák által kávéfőző
versenyeken elvárt minőségnek. A fej segítségével Önnek csak egy csészére és egy tejes
dobozra van szüksége, a habosítás egy gombnyomással elindítható és automatikus. Természetesen a dobozt lecserélheti a JURA által
fejlesztett króm és nemesacél tejtartókra, vagy
a folyamatos használat mellett ajánlott tejhűtőinkre is.
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Újdonságaink

Z6
Világújdonság: a P.E.P.©:
A JURA forradalmasított főzőegysége az eddigi
legteljesebb Espresso élményt nyújtja!
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E6
Világújdonság: a P.E.P.©:
A JURA forradalmasított főzőegysége az eddigi
legteljesebb Espresso élményt nyújtja!

A Pulse Extraction Process (P.E.P.©) technológiás
főzőegység gyors hullámokban engedi a vizet a
kávéra. Így készíthetünk minden eddiginél jobb,
barista minőségű kávét.

A Pulse Extraction Process (P.E.P.©) technológiás
főzőegység gyors hullámokban engedi a vizet a
kávéra. Így készíthetünk minden eddiginél jobb,
barista minőségű kávét.

Új tejadagoló rendszerünk tökéletesíti a
tejhabkészítést. A készülék automatikusan vált át
tejhabkészítésről tejadagolásra, így az íncsiklandó
Latte Machiatto készítése is gyerekjáték.

A szabadalmaztatott Intelligens Vízrendszer
(I.W.S.®) automatikusan végrehajtja a szűrő
beprogramozását, míg a legújabb CLARIS Smart
szűrőpatron a tökéletes vízminőséget bíztosítja.

A szabadalmaztatott Intelligens Vízrendszer
(I.W.S.®) automatikusan végrehajtja a szűrő
beprogramozását, míg a legújabb CLARIS Smart
szűrőpatron a tökéletes vízminőséget bíztosítja.

Az E6-os a JURA egyik klasszikus
készülékcsaládjának, az E-sorozatnak a külső
jegyeit örökölte. Kis méret, lekerekített frontoldal,
középre koncentrált, egyszerű vezérlés, amelyet a
legújabb TFT-kijelző tesz teljessé.

A Z6 új dizájnja a Z-sorozatra jellemző, elegánciát
sugalló elemek mellett az átláthatóságot és
funkcionalitást helyezi előtérbe. A készülék
kék fénnyel megvilágított víztartálya például a
frontoldal felé is kiemelhető.

Készülékeihez a JURA új, mindössze egy
gombnyomással indítható automatikus
tisztítóprogramot fejlesztett. A megújult tejrendszer
tisztítása így minden eddiginél higiénikusabb.

CLARIS Smart szűrőpatron
Intelligens vízszűrő:
A termék a legújabb Intelligens Vízrendszerrel (I.W.S.©) ellátott készülékekkel kompatibilis.
A kávé 98%-a víz. Így annak jó minősége elengedhetetlen a tökéletes kávé készítéséhez. A JURA új CLARIS Smart
szűrőpatronja és a hozzá kifejlesztett Rádiófrekvenciás Azonosító Rendszer (Radio-frequency Identiﬁcation)
megreformálja a vízszűrést. A Smart ﬁlter folyamatos összeköttetésben van a kávéfőzővel, adatokat küld felé,
amelyeket az I.W.S.© elemez. Ez számos kényelmi funkciót tesz lehetővé. Az egyik legfontosabb, hogy kávéfőzőnk
minden eddiginél pontosabban tudja jelezni, ha a szűrő cserére szorul(akár higiéniai cserére is). A rendszer továbbá
képes felismeri egy újólag behelyezett szűtőpatront is. Ilyenkor automatikusan elvégzi az átmosási, beaktiválási
folyamatot. Szűrőcsere ennél egyszerűbb még sosem volt!

* A CLARIS Smart szűrőpatron jelenleg csak az Intelligens Vízrendszerrel (I.W.S.®) ellátott készülékekkel kompatibilis: Z6, E6, E60, E600
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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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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)

13

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

17

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. Készülékeink megfelelnek a legszigorúbb higiéniai előírásoknak is. Ezt a független német tesztintézet, a TÜV Rheinland®,
is tanusítja.
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