A kávé élvezete – frissen őrölve, nem kapszulába zárva
Áruválaszték 2019

JURA fullautomata kávéfőzőgépek – helyes választás már 20 éve
Tisztelt Érdeklődő!
Köszönjük érdeklődését a JURA aktuállis termékpalettájával kapcsolatban. A következő oldalakon
található készülékek megtestesítik a Jura immáron több mint 20 éves tapasztalatát a fullautomata
készülékek terén.
Több mint húsz éve annak, hogy 1994-ben a JURA mérnökei piacra dobták az első IMPRESSA
fullautomata készüléket, az IMPRESSA 500-ast. Ez volt az egyik első készülék, amely az Espresso-t
személyre szabható kávé és vízmennyiség beállíthatósága mellett, egyetlen gombnyomással készítette el. Az 500-as lett tehát az a mérföldkő, amely minden további készüléket inspirált. Erre
alapozva indult a JURA világhódító útjára, amelynek eredményeként a márka a világ egyik vezető
fullautomata kávéfőző gyártójává vált. 20 évvel később, a jubileum megünnepléseként kiadtuk a
J500-as, egyedi gyártású készülékünket. Mi, ezzel a különleges készülékkel ünnepeljük magunkat,
és köszönjük meg vásárlóink töretlen bizalmát.
Katalógusunk átlapozásához, a JURA világának megismeréséhez kívánunk Önöknek kellemes időtöl
tést. Találkozzunk személyesen bemutatótermünkben vagy akár az országos JURA partnerpontok
egyikén!

Hivatalos magyarországi forgalmazó és bemutatóterem:
Jura Store Budapest , 1118 Budapest, Budaörsi út 42.
Tel.: +36 30 572 9867, web: www.jurastore.hu, email: info@jurastore.hu
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Az első IMPRESSA 500 1994-ben történt piaci bevezetese a kávé
élvezetének egy új korszakát indította el. 2018 tavaszán az ötmilliomodik kávégép is elhagyta a gyárat. A JURA az egyetlen gyártó a szegmensben, amely kizárólag az automata kávéfőzőgépekre összpontosít. A jelenlegi szortiment megtestesíti a majdnem
negyedévszázados kutatás és fejlesztésből, valamint az 5 millió
kávégép legyártásából eredő tapasztalatot, know-how-t. A tökéletességre való állandó törekvés jelenti a motivációt a további
innovációkhoz. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy kávéfőzőinkkel megvalósítsuk a kávéfogyasztók elképzeléseit, mely új
igényeket támaszt a kávé minősége, a dizájn és a működés terén.
Ezen mérdföldkő elérését a kereskedelmi forgalomba nem kerülő S8 Smoked Chrome készülékkel ünnepeljük.
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A kávé élvezete –

frissen őrölve,

nem kapszulába zárva.

JURA és Roger Federer –
A tökéletes párosítás
Roger Federer Grand Slam csúcstartó svájci teniszező már egy
évtizede a JURA nagykövete. Teljesítményével, eleganciájával, és
tökéletességre való törekvésével megtestesíti a JURA értékeit.
Federer világszerte többmillió ember példaképe, a privát életben
pedig a kávé szerelmese. Frissen őrölve, nem kapszulába zárva.
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A minőségben nem kötünk
kompromisszumokat!
A mérnöki találékonyságnak Svájcban k omoly hagyományai vannak. Mérnökeink nem kötnek kompromisszumokat a készülékekbe beépített alkatrészek, vagy a külalakjukat érintő kérdésekben.
Minden termékünk megfelel a legszigorúbb svájci gyártási feltételeknek. Munkánkat soha nem tekintjük befejezettnek, folyamatosan keressük és fejlesztjük a lehető legjobb megoldásokat a
vízvételezés, vízkőmentesítés, főzőegységek, stb. tekintetében.
Minden beépített alkatrészünk komoly teherbíróképességgel
rendelkezik, amelyek kiállják az idő próbáját és a folytonos használatot. Az eredmény ennek megfelelően a magas minőségű kávé.
Mindig friss, teljes és egyedi ízhatás.
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Intuitív működés
A JURA fullautomata készülékeivel kávékülönlegességek teljes tárházát készítheti el, ráadásul legtöbb
esetben egyetlen gombnyomással. A hagyományos
tüzes Ristretto-tól kezdve napjaink legdivatosabb
kávékülönlegességéig, a Latte Macchiato-ig bőséges
a kínálat. Jól átgondolt, professzionális vezérlő automatikáink egyedülállóak a piacon. És mivel nálunk
végsősoron a változatosság és az íz számít, az automatika a lehető legtöbb beállítási lehetőséget engedélyezi, amivel minden kávét az Ön szájízének megfelelően készíthet el. Termékeink az egyetlenek a
piacon, amelyek hitelesítetten megfelelnek TÜV
R heinland által diktált higiéniai feltételeknek.
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Páratlan dizájn
Az elismert svájci tervezőmesterek alkotta JURA formatervezés időtálló, elegáns, és a letisztult formákat
kedveli. A felhasznált anyagok kompromisszummentes kiválasztási eljárása és megmunkálási minősége
kifogástalan. K
 észülékeink erőt, egyéniséget sugároznak, amelyre mind a tervezők, mind Önök, felhasználók büszkék lehetnek majd hosszú éveken keresztül.
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A JURA által
támasztott
elvárások
A kiválóság iránti szenvedélyünk hajt
minket abban, hogy folyamatosan új
technológiákat fejlesszünk az egy gombnyomással elérhető kávékülönlegességek lehető legteljesebb választéka elérésének érdekében.

Egyszerű működtetés

Tökéletes hosszúkávé

Tökéletes eszpresszó

 Nagyméretű 4,3"-os színes érintőkijelző
Találja meg a kívánt specialitást egyetlen
c súsztatással!

 One-Touch Lungo funkció
A forró víz keveredik a kávéval az elkészítés
során. Ez garantálja a testes, aromagazdag
kávét, elkerülve a túlzott előáztatást.

 Puls-Extraktion Process (P.E.P.®) főzőegység
Gyors hullámokban engedi a vizet a kávéra,
így tökéletes minőségű kávét készíthetünk.

 Intelligent Water System (I.W.S.®)
Automatikusan felismeri a Claris Smart
szűrőpatront.
 JURA Operating Experience (J.O.E.®)
Kiterjeszti az okostelefonjában rejlő
lehetőségeket.

 Szabadalmaztatott váltakozó nyomású
VC főzőegység
Optimális körülményt biztosít a főzési folyamathoz 5 – 16 g közötti mennyiségű őrölt kávéval.
 Professional Aroma Grinder
12,2 %-kal* több aroma és következetesen magas
őrlési minőség a teljes élettartam alatt.
 Intelligens előáztatási rendszer (Intelligent
Pre-Brew Aroma System, I.P.B.A.S.©)
Forró kávé már az első csepptől.

 Professional Aroma Grinder
12,2 %-kal* több aroma és következetesen
magas őrlési minőség a teljes élettartam alatt.
 Szabadalmaztatott váltakozó nyomású
VC főzőegység
Optimális körülményt biztosít a főzési folyamathoz 5 – 16 g közötti mennyiségű őrölt kávéval.
 Intelligens előáztatási rendszernek (Intelligent
Pre-Brew Aroma System, I.P.B.A.S.©)
Forró kávé már az első csepptől.

Tökéletes, egy g
 ombnyomással
készíthető tejes s pecialitások

Fenntarthatóság

 A tejről tejhabra való automatikus átállásnak
köszönhetően még a divatos kávékülönlegességek is elérhetővé válnak
Egy gombnyomással elkészíthető tejes
kávékülönlegességek.
 Beépített tejhab készítő, tisztító és öblítő
program
A tökéletes kávé és tejhab készítéséhez szükséges higiéniai feltételeknek való megfelelést
a TÜV tanúsítvány igazolja.

 Szabadalmaztatott Zero-Energy Switch
üzemmód
Készenléti üzemmódban minimálisra
csökkenti a készülék energiafelhasználását.
 Energiatakarékos üzemmód
(Energy Save Mode, E.S.M.©)
Energiamegtakarítás a természet védelme
érdekében.
 Beállítható lekapcsolás
Beállíthatja mikor kapcsoljon ki a készülék
automatikusan.

 Magasságában állítható kávékifolyó,
k ülönálló kávé- és tejkifolyó
Bármilyen csészemagassághoz igazítható
kifolyórendszer.
 Szabadalmaztatott finomhab technológia
Tökéletes kávéspecialitások ínycsiklandó
minőségi tejhabbal.
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*Professzionális Aroma őrlőfej összehasonlítva a hagyományos őrlőfejekkel
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Professional Aroma Grinder

A technológia
kimagaslóvá tesz

12,2 %-kal* több aroma és következetesen magas
őrlési minőség a teljes élettartam alatt. Ezen tulajdonságok jellemzik a Professional Aroma Grinder-t.
A tökéletesített őrlőfej geometria biztosítja az optimális őrlési görbét. Minél nagyobb arányban tartalmaz az őrlemény finomra őrőlt részecskéket, annál
tökéletesebb ízű kávét kapunk.

A jó kávé titka a technológiák tökéletes összhangja. Ebben emelkedik ki a JURA a versenytársai közül.
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*Professzionális Aroma őrlőfej összehasonlítva a hagyományos őrlőfejekkel
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VC főzőegység váltakozó nyomású főzőkamrával

Finomhab-technológia

A kifinomult kialakításnak köszönhetően a szabadalmaztatott VC
főzőegység váltakozó nyomású főzőkamrával a főzési folyamat
számára ideális körülményeket és megfelelő nyomást biztosít –
legyen szó akár kis mennyiségű őrőlt kávéról a kevésbé erős kávékhoz vagy egészen a 16 g-os mennyiségig az extra erős esz
presszókhoz. Az intelligens előáztatási rendszernek (Intelligent
Pre-Brew Aroma System I.P.B.A.S.©) és az extrakciós időt optimalizáló Pulse Extraction Process (P.E.P.®), együtt felel azért, hogy az
ízek teljes mértékben kibontakozzanak. A JURA által kifejlesztett
VC technológia biztosítja, hogy az összes olyan cső, amelyen a kávé
átfolyik, a kávé elkészítését követően teljesen kiürüljön. Mindez
garantálja az optimális higiéniát és frissességet.

Innovatív tejhabosító fejeinket azért fejlesztettük ki, hogy Ön a
lehető legkevesebb energia belefektetéssel készíthesse el a tejes
specialitásokat. A forradalmian új finomhab-technológiás fejeink
olyan sűrűségű és tartalmas tejhabot készítenek, még az alacsony
zsírtartalmú tejekb ől is, melyek megfelelnek 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 tej
hűtőinkre is.
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Z6
Tulajdonságok

Z-sorozat
A JURA 2004-ben bemutatta a Z-sorozatot, a
világ első háztartási piacra szánt one-touch
automata kávéfőzőjét. A prémium kategóriában képviselt stílusjegyek mostanra teljesen
megújultak. Az egy gombnyomással elérhető
kávékülönlegességek, a kiváló minőségű kávé,
a hihetlenül könnyű használat, a művészi tervezés, és a magas minőségű alapanyagok,
melyek egyaránt lenyűgözik az ínyenceket és
a dizájn iránt elkötelezett rajongókat.
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 Professzionális Aroma Grinder az ideális őrlési minőséghez a teljes élettartam alatt.
 Az új folyadékrendszernek köszönhetően bővül a választék, beleértve a barista specialitásokat és az eszpresszó
doppiót is.
 A mesterséges intelligencia a kezdőképernyőt automatikusan a személyes preferenciákhoz igazítja.
 Alu Frame Design© 3 mm, késztetést érez,
hogy megérintse.
Aluminium
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J6
Tulajdonságok
 Több fokozatú, nagy teljesítményű Aroma G3 őrlőfejnek
és a P.E.P.® főzőegységnek köszönhetően gyorsan
prémium minőségű kávé készíthető.
 One Touch funkció, mellyel 13 speciális kávéterméket
készíthet el egy gombnyomásra, a klasszikusoktól
a legkülönbözőbb ínyencségekig.

J-sorozat
A J-sorozat intuitív működéssel, egyénre szabható programozási lehetőségekkel és a velük
elkészíthető kávékülönlegességekkel hódít. A
díjnyertes, letisztult dizájn és a minden igényt
kielégítő választék valamint az egyszerű kezelhetőség az egész J-sorozatra jellemző.
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 A magától értetődő kezelést biztosító Rotary Switch
forgókapcsolónak, a krómozott kávékifolyónak és a Blue
Crystal dizájnnak köszönhetően a készülék eleganciát
és professzionalizmust sugall.
 Az intelligens vízszűrő (I.W.S.®) automatikusan végrehajtja
a CLARIS Smart szűrő beprogramozását, ami garantálja
a legtökéletesebb vízminőséget.
Piano White
Brilliant Silver
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S8
S-sorozat
A letisztult metszetekkel, a művészi dizájnnal,
a stílusos S-sorozat minden lehetséges módon
a minőség és a precizitás érzetét kelti. Ötvözve van a kompakt szegmens legjava a prémium
kategória elemeivel és valamelyest a GIGA
sorozat stílusjegyei is felfedezhetőek. A specialitások lenyűgözően széles választéka és a
csészénkbe kapott kiváló minőség az, amely
még a legigényesebb ínyencek megelégedettségét is kiváltja. A működési koncepció az egyszerűségen és az intelligencián alapszik. A JURA
S-sorozat egy új szegmenst hoz létre a kávéfőzőgépek piacán: a prémium közepkategóriát.
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Tulajdonságok
 A kiváló minőségű kávé az Aroma G3 őrlőfejnek és
a Pulse Extraction Process (P.E.P)-nek köszönhető.
 A 4,3"-os nagyfelbontású érintőkijelző kifinomult
működési koncepcióval rendelkezik az intuitív vezérlés
érdekében.
 Professzionális tejhabosító G2 a könnyű tejhabhoz,
vagy forró tejhez.
 One-Touch funkció 15 specialitáshoz – az eszpresszótól
a latte macchiato-ig.
Chrome
Moonlight Silver
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E-sorozat
A letisztult, szimmetrikus formák és a vonalvezetés összhangja,
az elegáns dizájn az, amely az E-sorozatot bármely konyha tökéletes kiegészítőjévé teszi. A JURA legsikeresebb kávéfőzője a leginnovatívabb technológiával rendelkezik annak érdekében, hogy
igazán lenyűgőző eredményt kapjunk, mellyel még a legigényesebb kávérajongók megelégedettségét is kiváltja.
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E8

E6

Tulajdonságok

Tulajdonságok

 15 különböző specialitás egyetlen gombnyomással.
 Professzionális tejhabosító G2 a könnyű tejhab
készítéséhez, illetve a forró tejhez.

 Több fokozatú, nagy teljesítményű Aroma G3 őrlőfejnek
és a P.E.P.® főzőegységnek köszönhetően gyorsan
prémium minőségű kávé készíthető

 Prémium minőségű kávé köszönhetően az Aroma G3
őrlőfejnek és a Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
technológiának.

 Az intelligens vízszűrő (I.W.S.®) automatikusan
végrehajtja a CLARIS Smart szűrő beprogramozását,
ami garantálja a legtökéletesebb vízminőséget

 A készülék használata egyszerű, köszönhetően az elején
található modern TFT kijelzőnek és az elülső oldal felől
tölthető víztartálynak.

 A készülék használata egyszerű, hála az elülső oldalán
t alálható modern TFT kijelzőnek

Chrome
Platinum

 Az ínycsiklandó habos kávékülönlegességek mellett
a higiénia is komoly szerepet kapott, a könnyen öblíthető
és cserélhető tejkifolyónak köszönhetően.
Platinum
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D6
Tulajdonságok

D-sorozat
A D-sorozat dizájnját az egyszerű, letisztult
vonalak és a magas minőségű kivitelezés jellemzi. A szöveges kijelzőnek és az ergonomikus
kapcsolónak köszönhetően a készülék használata rendkívül egyszerű. A beállítás és a karbantartás szintén magától értetődő. Köszönhetően
az innovatív technológiának a készülékkel a
klasszikusoktól kezdve a kávéházakból ismerős
kávékülönlegességig, minden termék néhány
egyszerű lépésben elkészíthető.
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 Pulse Extraction Process (P.E.P) optimalizálja az áztatási
időt, mely garantálja a prémium minőségű, barista színvonalú kávét.
 Az Easy Cappuccino rendszerrel egy szempillantás alatt
készíthető el a cappuccino.
 Az intelligens vízszűrő (I.W.S) automatikusan érzékeli
a szűrőt, míg a CLARIS Smart kiváló vízminőséget biztosít.
 Egyszerű kezelési koncepció, magától értetődő vezérléssel,
szöveges kijelzővel.
Platinum
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A1
Tulajdonságok
 Puls- Extration Process főzőegység az eddigi
leggyorsabb főzési idővel.
 Aroma G3 őrlőfej, a tökéletes espresso ízért.

A-sorozat
A kisméretű gépek alkotta A-sorozat egy új
dimenziót nyit meg a kiskonyhával rendelkezők
számára is. Az A-sorozatot könnyű kezelhetőség és intuitív működés jellemzi, ráadásul
a JURA-tól elvárt, kifogástalan minőségben.
A tökéletes kávéélmény mostantól kishelyen
is biztosított. Üdvözöljük az egyszerű, kompakt, teljesen automata kávégépek világában!
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 Három fokozatban állítható csészemagasság és két
fokozatban állítható kávéerősség.
 Kompakt, kisméretű, ugyanakkor elegáns készülék,
amely bármely háztartásban kiválóan mutat.
Piano White
Piano Black
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ENA-sorozat
Kicsi, lenyűgöző, egyszerű: a modern ENA-sorozat. Kifejezetten
a kisebb helyekre tervezve. A készülékben alkalmazott számos
innovációnak köszönhetően kiváló minőségű kávét kapunk, mely
minden kávérajongót meg fog győzni, nem beszélve az időtlen
dizájnjáról. Intuitív kezelési koncepciója igazán könnyűvé teszi
a kívánt kávéital elkészítését. Az elegáns, körkörös, kialakítás
a készülék egy meghatározó elemére vonzza a tekintetünket,
ez pedig a henger alakú víztartály.
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ENA 8

ENA 8

Signature Line
Tulajdonságok

Nordic White

Tulajdonságok

 Mindössze 27,1 × 32,3 × 44,5 cm méretű.

 Mindössze 27,1 × 32,3 × 44,5 cm méretű.

 Lenyűgöző dizájn és henger alakú
víztartály.

 Lenyűgöző dizájn és henger alakú
víztartály.

 Egyszerű használat a TFT kijelzőnek és
a kezelő paneleknek köszönhetően.

 Egyszerű használat a TFT kijelzőnek és
a kezelő paneleknek köszönhetően.

 Egy gomnyomással 10 specilatiás érhető
el – frissen őrőlve, nem kapszulába zárva.

Metropolitan Black

 Egy gomnyomással 10 specilatiás érhető
el – frissen őrőlve, nem kapszulába zárva.

Sunset Red
Massive Aluminium
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WE-sorozat
A kávé fokozza a munkahelyi teljesítményt, segíti a jó közérzet
kialakulását és fenntartását. Növeli a kreativitást és élénkíti a kommunikációt. A kellemes munkahelyi légkört igyekszik megtámogatni a JURA a „plug-and-enjoy” készülékeivel, azaz a WE-sorozat
kifejlesztésével, amely biztosítja a tökéletes kávéélményt a munkahelyeken is. A WE-készülékeket legfőképpen a kibővített kávébab,
zacc és víztartály, valamint a magas teljesítmény jellemzi.
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WE8

WE6

A kávékülönlegességek
szerelmeseinek

A klasszikusokat
kedvelőknek

Tulajdonságok

Tulajdonságok

 Több fokozatú, nagy teljesítményű Aroma G3 őrlőfejnek és a
P.E.P.® főzőegységnek köszönhetően gyorsan prémium minőségű kávé készíthető.

 Több fokozatú, nagy teljesítményű Aroma G3 őrlőfejnek
és a P.E.P.® főzőegységnek köszönhetően gyorsan prémium
minőségű kávét készíthet.

 Az intelligens vízszűrő (I.W.S.®) automatikusan végrehajtja
a CLARIS Smart szűrő beprogramozását, ami garantálja a legtökéletesebb vízminőséget.

 Az intelligens vízszűrő (I.W.S.®) automatikusan végrehajtja
a CLARIS Smart szűrő beprogramozását, ami garantálja
a legtökéletesebb vízminőséget.

 Könnyen kezelhető, a készülék elülső oldalán elhelyezett gombok és modern TFT kijelzőnek köszönhetően.

 Könnyen kezelhető, a készülék elülső oldalán elhelyezett
gombok és modern TFT kijelzőnek köszönhetően.

 Fokozatmentesen állítható Cappuccino kifolyó, amellyel
tökéletes minőségű tejhab készíthető a Cappuccino,
L atte Macchiato, Flat White és egyéb kávékülönlegességek
elkészítéséhez.

 8-féle kávékülönlegesség egy gombnyomásra elkészíthető.
Piano Black

Chrome
Dark Inox
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Termékpalettánk az Ön
igényeihez igazított
Otthonába, az irodába vagy egy vendéglátóipari egységbe? Készülékeink megoldást nyújtanak minden igényre. Érdeklődjön további
irodai és gasztronómiai készülékeinkről a meghatalmazott JURA
értékesítőnktől, vagy látogasson el a www.jura.com oldalra!
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A kávéélmények halmozása
A modern kiegészítők teljes mértékben összehangolhatók a JURA
készülékekkel és az Ön fogyasztási szokásaival. A megfelelően
előmelegített csésze még jobban kihozza a kávé ízét és krémjének
lágy zamatát. A Cool Control tejhűtőben tárolt tejből, mindig
tökéletes tejhabot készíthetünk, ami megkoronázza kedvenc
italainkat. A JURA kiegészítőkkel maximálisra fokozható a kényelem és a tökéletesség.
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Új

Cool Control

4 °C -ra hűtve a tej tökéletességéért
A tejes és tejhabos kávétermékek rendkívül népszerűek. A tökéletes eredmény érdekében 4 °C-ra hűtött tejre van szükség. A Cool
Control könnyen megtölthető és a mosogatógépben is tisztítható,
rozsdamentes acél tartálya egész nap az ideális hőmérsékleten
tartja a tejet, biztosítva mindenkor a frissességet, és a higiéniát.

Tulajdonságok
 Tökéletes minőségű tej
 Maximális kényelem
 Optimális higiénia
 Zseniális tervezés
Fehér, 1 literes
Fekete, 1 literes
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Új

J.O.E.®
A JURA Operating Experience (J.O.E.®) segítségével kávéfőzője összes
funkciója elérhető okostelefonján is. Okoseszközén kedvenc kávékülönlegességének egyedi megnevezést adhat, sőt, külön képet is
beállíthat hozzá. A görgetősáv segítségével a beállításokat könnyen
személyes preferenciáihoz illesztheti. A J.O.E.® többek között aktuális információval szolgál a készülék állapotáról és tudomásunkra
hozza, ha például kiürült a víztartály, vagy elfogyott a kávébab.
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*Azon kávéfőzők esetében érhető el, amelyek rendelkeznek Smart Connect-tel, vagy kompatibilisek vele.
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Cool Control

Wireless Transmitter

1.0 literes, fehér

Cool Control 1.0 literhez

Csészemelegítő

Kiegészítő fiók

Tejhabosító fej

WE-sorozat

Espresso pohár

Latte Macchiato pohár

2 db-os szett

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

1.0 literes, fekete

Űrtartalom kb. 220 ml,
kb. 10,5 cm magas, 2 db-os szett

Cool Control

Üveg tejtartó

0.6 literes, Basic, fekete

0.5 literes

Tartály a tejrendszer
tisztításhoz
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Smart Connect

J.O.E.®
Elérhető az App Store-ban,
illetve a Google Play Store-ban

Rozsdamentes acélbevonattal ellátott tejcső

Tejrendszer
tartozékkészlet

Cserélhető capuccino fejvég
(10 db-os szett)

HP1, HP2, HP3

HP1, HP2, HP3

Z6 / J6 / S8 / E8 / E6 / D6 típusokhoz

Profi Tejhabosító
fejG2

Profi Tejhabosító fej

Csésze eszpres�szóhoz

Csésze hosszúkávéhoz

2 db-os szett

2 db-os szett

Kanál eszpresszóhoz

Kanál hosszúkávéhoz

Kanál Latte macchiato-hoz

2 db-os szett

2 db-os szett

2 db-os szett
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A mindig tökéletes kávéért
Philipp Büttiker – diplomás mérnök – közel 30 éve dolgozik a JURA-nál és váltja valóra a legkülönbözőbb innovációkat. Csapatával együtt a tisztítóprogramok és termékek fejlesztésén
dolgoznak. Szerinte a tökéletes kávé a készülék tisztaságán, valamint a hozzávalók, – a tej, víz
és a kávé- minőségén múlik. Ezért a JURA-nál éppen olyan egyszerű a készülékek karbantartása mint a különböző kávéfajták elkészítése: egy gombnyomás. A kiváló minőségű karbantartószerek, a megfelelő tisztító és karbantartó programok és ezáltal a TÜV tanúsítvánnyal is
bizonyított higiénia garantált. Philipp Büttiker tanácsa: Karbantartószerekből és tisztítószerekből mindig eredetit vásároljunk! Hosszútávon – higgyék el- megéri!
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Vízkő
Klór
Nehézfémek

Eredeti CLARIS szűrők

Az Ön vize frissen szűrt.
A CLARIS vízszűrő patronokkal az állandó vízkőtelenítés már a múlté. A megfelelő minőségű víz elengedhetetlen a tökéletes kávézamat eléréséhez, hiszen
az Espresso 98 %-a víz. A víztartályban elhelyezett
CLARIS filter csökkenti a károsanyagok tartalmát,
viszont a fontos ásványok és fluoridok teljes mértékben a vízben maradnak. A megtisztított, semleges
PH értékű víz és a vízkőmentesség hosszú élettartamot biztosít a készülékeknek és garantálja a tökéletes minőséget minden lefőzött kávéhoz.

Hygiene
standards

Új

CLARIS Smart

CLARIS Smart mini

CLARIS Pro Smart

CLARIS Blue

CLARIS White

1 db szűrőfilter

1 db szűrőfilter

WE8 / WE6-hoz

1 db szűrőfilter

1 db szűrőfilter

I.W.S.®-sel rendelkező készülékekhez

ENA 8-hoz

4 darabos
I.W.S.®-sel rendelkező k észülékekhez

2-fázisú 
tisztítótabletta

2-fázisú Vízkőtelenítő
tabletta

Tejrendszer tisztító
folyadék

6 alkalomra elegendő

3 × 3 alkalomra elegendő

250 ml-es

Foszfátmentes

Foszfátmentes

Foszfátmentes

CERTIFIED
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Folyamatos kávéélmény
A JURA, a kávéfőzők specialistájaként a vásárlás utáni szolgáltatásra is kényesen odafigyel. Szervizközpontunk professzionális
szolgáltatásokat nyújt a lehető legrugalmasabb munkamenetben.
Mi a JURA-nál megbecsüljük ügyfeleinket! A valódi szolgáltatás
ugyanis a vásárlás után kezdődik. A JURA ezért világszerte rengeteg forgalmazóval köt szervizszolgáltatásra jogosító szerződést.
Ennek köszönhetően bármilyen probléma adódik vásárlóink készülékeivel, azt minél gyorsabban, a helyi JURA központban orvosoljuk. Fő célunk az, hogy vásárlóinkat ne hagyjuk sokáig a
kedvenc kávéjuk nélkül, maximum addig, amíg az elengedhetetlenül 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
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Z6

J6

S8

E8

E6

D6

Egyedileg programozható specialitások száma

22

13

15

15

7

7

Smart mode



„One-Touch” Lungo funkció



One-Touch funkció









Intelligens vízrendszer (Intelligent Water System, I.W.S.®)













J.O.E.® kompatibilitás













Wireless ready













Smart Connect alapfelszereltségként









Puls Extraktion Process (P.E.P.®) főzőegység













Őrlőfej

Professional Aroma Grinder

Több fokozatú Aroma-G3 őrlőfej

Több fokozatú Aroma-G3 őrlőfej

Több fokozatú Aroma-G3 őrlőfej

Több fokozatú Aroma-G3 őrlőfej

Több fokozatú Aroma-G3 őrlőfej

Thermoblock fűtőrendszer

1

1

1

1

1

1

Tejrendszer

HP3

HP3

HP3

HP3

HP1

HP1

JURA higiénia: TÜV-tanúsítvány













Termék rögzítés, másolás, személyreszabás







Kijelző

Színes TFT kijelző

Színes TFT kijelző

Színes TFT érintőkijelző

Színes TFT kijelző

Színes TFT kijelző

Szöveges kijelző

Állítható magasságú és szélességű kettős kifolyó

80 – 153 mm / 21 – 50 mm
65 – 111 mm /–

64 – 110 mm /–

Állítható magasságú és szélességű kávékifolyó

65 – 111 mm / 20 – 50 mm

72 – 118 mm / –

65 – 111 mm /–

Állítható magasságú cappuccino kifolyó

110 – 153 mm

114 – 160 mm

107 – 153 mm

Víztartály befogadóképessége

2.4 l

2.1 l

1.9 l

1.9 l

1.9 l

1.9 l

Kávébabtartály befogadóképessége

280 g

250 g

280 g

280 g

280 g

200 g
230 V~ / 1450 W

Feszültség / Teljesítmény

230 V~ / 1450 W

230 V~/ 1450 W

230 V~ / 1450 W

230 V~ / 1450 W

230 V~ / 1450 W

Súly

12.5 kg

10.9 kg

10 kg

9.8 kg

9.8 kg

8.7 kg

Méretek (Szél. × Mag. × Mély.)

32 × 37.5 × 45 cm

28.5 × 34.2 × 43.3 cm

28 × 34.8 × 44.4 cm

28 × 34.6 × 44.4 cm

28 × 34.6 × 44.4 cm

28 × 34.5 × 41.5 cm

Színek

Aluminium

Piano White
Brilliant Silver

Chrome
Moonlight Silver

Chrome
Platinum

Platinum

Platinum
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Műszaki adatok

Műszaki adatok
A1

ENA 8 Signature Line

ENA 8

WE8

WE6

3

10

10

Egyedileg programozható specialitások száma

12

8

One-Touch funkció





One-Touch funkció



Intelligens vízrendszer (Intelligent Water System, I.W.S.®)





Intelligens vízrendszer (Intelligent Water System, I.W.S.®)





J.O.E.® kompatibilitás





J.O.E.® kompatibilitás





Wireless ready





Wireless ready





Smart Connect alapfelszereltségként



Puls Extraktion Process (P.E.P.®) főzőegység





Egyedileg programozható specialitások száma

Puls Extraktion Process (P.E.P.®) főzőegység







Őrlőfej

Több fokozatú Aroma-G3 őrlőfej

Több fokozatú Aroma-G3 őrlőfej

Őrlőfej

Több fokozatú Aroma-G3 őrlőfej

Több fokozatú Aroma-G3 őrlőfej

Több fokozatú Aroma-G3 őrlőfej

Thermoblock fűtőrendszer

1

1

Thermoblock fűtőrendszer

1

1

1

Tejrendszer

HP1

HP1

HP1

JURA higiénia: TÜV-tanúsítvány



JURA higiénia: TÜV-tanúsítvány







Visszaállítható napszámláló





Kijelző

Touch kijelző

Színes TFT kijelző

Színes TFT kijelző

Kijelző

Színes TFT kijelző

Színes TFT kijelző

55 – 138 mm

55 – 138 mm

Állítható magasságú kettős kifolyó (tej / kávé)

65 – 111 mm

65 – 111 mm

Állítható magasságú cappuccino kifolyó

107 – 153 mm

Tejrendszer

Állítható magasságú kettős kifolyó (tej / kávé)
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Magasságában állítható kávékifolyó

58 – 141 mm

Víztartály befogadóképessége

1.1 l

1.1 l

1.1 l

Víztartály befogadóképessége

3l

3l

Kávébabtartály befogadóképessége

125 g

125 g

125 g

Kávébabtartály befogadóképessége

500 g

500 g

Feszültség / Teljesítmény

230 V~ / 1450 W

230 V~ / 1450 W

230 V~ / 1450 W

Feszültség / Teljesítmény

230 V~ / 1450 W

230 V~ / 1450 W

Súly

9.2 kg

10.9 kg

9.4 kg

Súly

10 kg

10 kg

Méretek (Szél. × Mag. × Mély.)

23.9 × 32.3 × 44.5 cm

27.1 × 32.3 × 44.5 cm

27.1 × 32.3 × 44.5 cm

Méretek (Szél. × Mag. × Mély.)

29.5 × 41.9 × 44.4 cm

29.5 × 41.9 × 44.4 cm

Színek

Piano White
Piano Black

Massive Aluminium

Nordic White
Metropolitan Black
Sunset Red

Színek

Chrome
Dark Inox

Piano Black
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További információkért, ajánlatokért kérjük, keressen fel minket
bemutatótermünkben, vagy forduljon viszonteladói partnereinkhez!
Weboldalunk: www.jura.com
Kövessenek minket szociális média plattformjainkon:
www.facebook.com/jurafans
www.instagram.com/jura_coffee

201901 spiceadvertising

www.youtube.com/juraworldofcoffee

Szortimentünk a katalógus nyomtatásakor elérhető, éppen aktuális készülékpalettát tartalmazza.
A változtatás jogát fenntartjuk. A katalógusban található termékek képei illusztrációk. A készülékek
minimális esetben eltérhetnek a képeken látottaktól. A nyomtatás jellege miatt a készülékek színei
is minimális eltérést mutathatnak. A képeken található csészék és poharak nem az alapfelszereltség
r észei.
Minden jog fenntartva. Gyártja: JURA Elktroapparate AG. Másolás és újranyomtatás csakis a JURA
e ngedélyével lehetséges.

JURA Store Budapest
operated by Kávé Profi Kft.
1118 Budapest,
Budaörsi út 42.
www.jura.com
JURA – If you love coffee

