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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 csészemegassághoz iga-

zítható kifolyórendszer

  Szabadalmaztatott finomhab tech-

nológia  

Tökéletes kávéspecialitások íncsi-

klanó minőségi tejhabbal

  Connector System© 

A különböző tejhabosító fejek kön-

nyen csatlakoztathatók a legtöbb 

készülékhez

   Wireless csatlakozás 

Különböző készülékek vezeték 

nélküli kommunikációra képesek a 

JURA fullautomatáival

Tökéletes Espresso 
egy gombnyomással

Tökéletes, egy gombny-
omással készíthető tejes 
specialitások

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 környezettu-

datos megoldások fejlesztését

A JURA fullautomata kávéfőzőgépek előnyei



Magától 
értetődő vezérlő 
rendszer

Díjnyertes       
formatervezés Fenntarthatóság

Gombnyomással in-
dítható automata 
tisztító funkciók

   Többszörösen díjnyertes 

formatervezés  

Nemzetközileg elismert 

dizájndíjak sokasága bizo-

nyítja a JURA tervezőinek 

minőségét

  Borostyán színű és fehér 

csészemegvilágítás 

Nappal esztétikus, este 

praktikus

  Hangszigetelés 

A készülékek zajszintje min-

den eddiginél alacsonyabb

   Egyedülálló, színes TFT-

kijelző grafikus termé-

kválasztó rendszerrel  

Magától értetődő termé-

kválaszték, pofonegyszerű 

vezérlés

   Átgondolt gombelosztás 

Minden termék egy gomb-

nyomással elérhető

  Őrölt kávé felismerés 

másodpercek alatt 

A készülék azonnal felis-

meri, ha őrölt kávét adagol-

unk

   Szabadalmaztatott Zero-En-

ergy Switch üzemmód 

Készenléti üzemmódban 

minimálisra csökkenti a 

készülék energiefelhaszná-

lását

  Energiatakarékos üzemmód 

(E.S.M.©)  

Energiamegtakarítás a ter-

mészet védelme érdekébe  

(akár 40%) 

  Beállítható lekapcsolás  

Beállíthatja mikor kapcsoljon 

le a készülék automatikusan

   Szabadalmaztatott tisztító 

tabletta  

A főzőegység tisztítására. 

Tisztít és hosszútávú védel-

met nyújt

  Igombnyomással indítható 

automata zsíroldó-, 

vízkőtelenítő-, és tisz-

títórendszerek  

A TÜV Reinland által bevizs-

gált tiszítási teljesítmény. A 

higiénia garantált. 

 CLARIS vízszűrő rendszer  

 Állandó védelem a vízkő 

 ellen



Előnyei
  Magasságában állítható Cappuccino-ki-

folyó (akár 153 mm magasságig), amely 
egy gombnyomásra készít Cappcuccinot 
és Latte Macchiatot.

 Forradalmian új fi nomhab technológia

  Magasságában (65 – 102 mm) és széles-
ségében (20 – 50 mm) is állítható 
minőségi aluminium kávékifolyó

 Innovatív, intelligens előfűtés,
 optimális kávéminőség. 

153 mm –
Szuperprémium kategóriás kávéélmény

IMPRESSA Z7 One Touch

A szuperprémium kategóriás IMPRESSA Z7 minden kávészerető ember szívét meg-
dobogtatja. 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 ledvi-
lágítástól. 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.



Háztartási gép 
maximális kapacitással

IMPRESSA S9 Classic

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.

Előnyei
 Cappuccino, Latte Macchiato és krém-
kávé egy gombnyomással  - a csésze 
mozdítása nélkül 

  Magasságában állítható kávékifolyó 
 (66 – 146 mm)

  Professzionális Cappuccino kifolyó 
 tökéletes tejhab a tejes
 kávéspecialitásokhoz



IMPRESSA J9.3 One Touch TFT

Café á la carte - Színes TFT kijelző

A J-sorozat új „kitűnő tanulója“ első pillantásra világossá teszi, mit 
várhatunk tőle. Jól átgondolt és kialakított kezelési módja nem is le-
hetne egyszerűbb: a TFT-kijelző és a Rotary Switch párosa a végletekig 
leegyszerűsíti a kávékészítést. Ön kiválasztja a kávékülönlegességet, majd 
a gomb megnyomása után akár hátra is dőlhet, hamarosan élvezheti a 
legkiválóbb kávékat, miközben a kijelzőn a kávéhoz tartozó mennyiségeket 
ellenőrizheti. A fullautomata gép természetesen a kávéféleségek teljes spek-
trumát nyújtja. A Latte Macchiatotól a Ristrettóig, a csészék elmozdítása 
nélkül. A tejes specialitások fi  nomhab-technológiával készülnek.

Előnyei
  Óriási színes TFT-kijelző grafi kus ter-

mékválasztó rendszerrel. Magától 
értetődő termékválaszték, 
pofonegyszerű vezérlés

  Aroma+ őrlőfej: megduplázott őrlési se-
bességgel, a tökéletes aromáért

  Magasságában állítható Cappuccino-ki-
folyó (akár 153 mm magasságig), amely 
egy gombnyomásra készít Cappcucci-
not 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, melynek 
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 elkészül-
nek, tökéletes krémmel minden csésze kávé felszínén. (Az állítható kifolyó 
maximális mérete 15 cm, a kihelyezett termékszimbólumok ízléses kék hát-
térvilágításúak)

Előnyei
  Cappuccino és Latte Macchiato akár 

150 mm magas csészében, egy gomb-
nyomással

  Forradalmian új fi nomhab technológia

  Tükörsimára csiszolt metálfehér front 
készülékház

  Jól átgondolt, egyszerűen kezelhető 
gombok ízlésesen megvilágított gom-
bok



Az F50 a JURA fullautomata 
kávéfőzőgép-kínálatának egyik 
legsikeresebb készüléke. Hála 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.

Az IMPRESSA F7 egyértelmű, modern 
és innovatív koncepciója önmagáért 
beszél. Termékkiválasztó rendszere 
nem is lehetne ennél egyszerűbb. A fő 
panelre kihelyezett gombok segítsé-
gével minden specialitás könnyedén 
elkészíthető, egyszerre akár egy vagy 
két csészével is. Továbbfejlesztett Aro-
ma+ őrlőfejének segítségével pedig, 
minden korábbi JURA készülékhez 
képest gyorsabb.

 
Előnyei
  Rotary Switch forgókapcsoló, és grafi -

kus magyar nyelvű menü, 
pofonegyszerű használat

 A fi nomhab technológiás habosító fej  
 tökéletes tejhabot készít 

  IMPRESSA F50 Classic: Négy pro-
gramozható, középre helyezett kiválasz-
tógomb, egyedi beállítási 
lehetőségekkel, fi nomhab technológiás 
tejhabosítóval

  IMPRESSA F7: IMPRESSA F7: 
Magasságában állítható kombinált 
kávé-, és tejkifolyó (65-111 mm) 
borostyán színű és fehér 
csészemegvilágítással 

IMPRESSA F50 Classic

Megújult 
klasszikus

IMPRESSA F7

Gyors és 
sokoldalú

ÚJDONSÁG



A JURA C90-es készüléke, habár külse-
jében és belsejében megújult, semmit 
sem vesztett logikus, felhasználóbarát 
koncepciójából. A C90 One Touch egy 
gombnyomásra készíti a tüzes Es-
pressót, a normál kávét, vagy az íncsik-
landó Cappuccinót. Az új Aroma+-
őrlőfej, elődjéhez képest kétszer 
gyorsabb működésre képes, a klasszi-
kus fekete, Piano Black külsőt az oldal-
panelleken ízléses ezüst felület dobja 
fel.

 
Előnyei
 Egyedi formatervezésű kávéfőzőgépek  
 az espresso szerelmeseinek

  Rotary Switch forgókapcsoló, és grafi -
kus magyar nyelvű menü, 
pofonegyszerű használat 

  IMPRESSA C50: A forgókapcsolóval 
kiválasztható termékek egy kis szöveg-
es kijelzőn jelennek meg. 

  IMPRESSA C90: Cappuccino egy gomb-
nyomásra. Két kazános fullautomata 

 

IMPRESSA C90 One Touch

Cappuccino 
gombnyomásra

fel.

Az előd C5-ös készülék jól átgondolt 
Rotary Switch forgókapcsolós, szim-
bólumos kiválasztási rendszere került 
továbbfejlesztésre az IMPRESSA C50 
készüléknél, amely immáron szöveges 
kijelzővel, nagy teljesítményű rozsda-
mentes acél őrlőfejjel kínálja az elvárt 
kávéházi élményt. A letisztult, kompakt 
kávéfőzőgép elegáns lakkozott és matt 
felületeivel könnyen a konyhák dísze 
lehet.

IMPRESSA C50

Egszerű 
elegancia

lehet.



A forradalmian új Kombinált kifolyórendszernek köszönhetően az ENA9 OTC, 
a JURA ENA sorozatában elsőként képes az egy gombnyomásos, a csészék 
elmozdítsa nélküli Latte Macchiato és Cappuccino készítsére. A tejes speci-
alitásokat akár a Rotary Switch forgókapcsolóval, akár a kihelyezett gombok 
segítségével is elkészíthetjük. Két külön fűtőrendszer biztosítja, hogy minden-
kor 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 üzemmódban 
a kávégép energiafelhasználása minimálisra csökkenthető.

 

ENA 9 One Touch

Kis készülék, 
széles repertoár

Előnyei
  Magasságában állítható Cappuccino-ki-

folyó (akár 153 mm magasságig), amely 
egy gombnyomásra készít Cappcucci-
not és Latte Macchiatot

 Forradalmian új, szabadalmazott   
   fi nomhab technológia

 Aroma Boost: Espresso 16 gr kávéból

  Jól átgondolt gombelosztás. Bármilyen 
espresso elkészíthető egy szempillantás 
alatt



ENA Micro 9 One Touch

A JURA bemutatja a világ legkisebb, teljesen automatikus „One Touch Cappuc-
cino” 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. Az újonnan kifejlesztett, egycsészés főzőegység 
kiváló minőségű Espresso, Cappuccino és Latte Macchiato elkészítésére alkalmas. 
Keskenyített formája erős benyomást kelt, amelyet a divatos ezüst-metál szín 
emel ki még erőteljesebben.

Előnyei
 A világ legkisebb One-Touch kávéfőző-
 gépe

  A energiahatékonysági osztály

  Új Aroma+ őrlőfej: megduplázott őrlési 
sebességgel, a tökéletes aromáért. 

 Kávéspecialitások széles választéka a   
 Latte Macchiattotól az Espressón át a  
 Cappcuccinóig 

 Magasságában állítható kombinált 
 kifolyó (55 – 138 mm) fi nomhab tech-  
 nológiával

Egyszerűségre tervezve

A tesztgyőztes ENA Micro 9 One Touch

A rangos Stiftung Warentest 12/2012 
kiadásában a következőket írja készülékről: 
‘A készülék gyors, működése gazdaságos, 
kezelése pofonegyszerű és a kategóriája 
legjobb Espressóját és tejhabját készíti.’



Középpontban az espresso

ENA Micro 1

Előnyei
  Aroma+ őrlőfej és egycsészés Micro 

főzőegység 

  Érintőgombos kijelzőpanel

  Kompakt megjelenés, minimális helyi-
gény

  A energiahetékonysági osztály

  Energiamegtakarítás a természet 
védelme érdekébe(akár 40%)

Az ENA Micro1-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 pro-
gramozható. Az elkészült Espresso hőmérséklete az intelligens felfűtési rend-
szernek köszönhetően még akkor is optimális, ha a főzések között hosszabb 
idő telt el. Az ENA Micro1 megfelel a legszigorúbb energiaszabványoknak. A 
készülék működés közben is kevés energiát fogyaszt, de automatikus kikapc-
soló mechanizmusa, a beépített Energiatakarékossági szintek, és a Zero En-
ergy Switch© kapcsoló segítségével még további energia-megtakarításra 
képes. ÚJDONSÁG



  

Cup warmer 
csészemelegítő

A JURA Cup Warmer 
csészemelegítője nem csak 
melegít, hanem a felhasznált 
elsőrangú minőségű any-
agoknak, és a stílusos, legöm-
bölyített formájának hála 
külsőre is tetszetős. A 
csészemelegítő két krómacél 
tartófelülete összesen 24 esz-
presszó-csésze vagy 16 kávésc-
sésze elhelyezésére képes. Zárt 
állapotban kellőképpen mele-
gen és tisztán tartja a 
csészéket. A programozható 
be- és kikapcsolási lehetőség 
pedig ékes bizonyítáka a JURA 
ökointelligenciájának, energia-
takarékos megoldásainak.

Automata        
tejhabosító

A JURA új, automata tejhabo-
sítója mindössze egy gomb 
használatával, gyorsan, 
egyszerűen és higiénikusan 
készít hideg vagy meleg tejet 
és/vagy tejhabot. Segítségév-
el azokat a tejes speciali-
tásokat is elkészítheti, amely-
ek hideg tejhabot igényelnek, 
mint a  latte frio, vagy a 
csokoládés tejhab.

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁGfi nomhabtechnológiával!

Easy fi nomhab 
kifolyó

Profi  fi nomhab 
kifolyó

Finomhab         
technológiás kifolyó

A forradalmian új fi nomhab 
technológiás tejhabosítók 
soha nem tapasztalt 
minőségű tejhabot 
készítenek. Az alkalmazott in-
novatív megoldásoknak hála 
a hab még soha sem volt ily-
en pórusos és telt!



Cool Control Basic
(0,6 l és 1,0 l)

  

Tejhűtők
Cool Control Basic
A tejet egy zárt, rozsdamentes 
tartályban tartja az ideális 5-7 °C-
os hőmérsékleten. A mindössze 
20 Watt fogyasztású készülék sz-
inte 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 
tejhűtő tökéletesen illik a JURA 
kávéfőzőgépeihez. Segítségével 
könnyen, mindig friss hideg tejjel 
készíthetjük el a tejes speciali-
tásokat. 

Cool Control Wireless
Wi-Fi forradalom elérte a 
kávéfőzőgépeket is! Legújabb 
tejhűtőnk vezetéknélküli hálóza-
ton (Wi-Fi) keresztül fi gyelmezteti 
a kávéautomatát, hogy a 
következő Cappuccino vagy Latte 
Macchiato elkészítéséhez már 
nincs elég tej a tartályban. Az au-
tomata kijelzőjén megjelenik a 
‘Tej feltöltése’ felirat.

Rozsdamentes acélból készült 
vákuumos tejtartály
Az elegáns formájú rozsda-
mentes acélból készült vákuu-
mos 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.

Csésze- és kanál 
kollekció
Latte Macchiatós poharak
Kiváló minőségű ólomkristály 
poharak, 220 ml űrtartalommal. 
Magasságuk kb. 10,9 cm, amely 
kompatibilis mindegyik IMPRES-
SA, és ENA kávéfőzőgéphez. 
Űrtartalom kb. 300 ml. Ma-
gassága: 13.5 cm.

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

Kanalak
Kiváló acélművesek által 
készített remek minőségű kanal-
ainkat öröm kézbe fogni.Cool Control Wireless

(0,6 l és 1,0 l)

ÚJDONSÁG

(0,6 l illetve  0,4 l)



Ultrakönnyű karbantartás –
A készülék szétszerelése nélkül

Kávéfőzőgépünk számára fontos a napi karbantartás. Ez biztosítja ugyanis, 
hogy Ön mindig a lehető legjobb minőségű kávét élvezhesse. Fontos betar-
tani 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 alka-
trészek hibáját eredményezheti, míg a tej könnyen beleszáradhat a kifolyó-
ba, elzárhatja a kávé útját, és a habosító által készült tejhab sem lesz az iga-
zi. A JURA integrált karbantartási programjainak és tisztítószereinek 
segítségével ezek a problémák mind egy gombnyomással, az egységek kézi 
eltávolítása nélkül kényelmesen orvosolhatók. Ráadásul a tisztítási folyama-
tok 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 Jurának!

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 kereté-
ben a Jura készülékeit hónapkon keresztül 
vetettték alá mindennapi használatnak 
megfelelő terhelésnek, és közben folyam-
atosan 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 cap-
puccino habosító fej, a bab-, és víztartály, az őrlőfej, az őrölt 
kávé betöltő garat, a zacctartály és csepegtető tartály, vala-
mint a tejtároló higiéniai felülvizsgálatát.

2-fázisú
tisztítótabletta

Vízkőtelenítő
tabletta

Cappuccinófej
tisztító folyadék

(0,6 l illetve  0,4 l)



CLARIS szűrőrendszer

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 ház-
tartási, vezetékes víz között.

A CLARIS vízszűrőrendszer használata granatálja az Ön számára, hogy mind-
enkor frissen szűrt, ízletes vízzel készíthesse el teáját vagy kávéját. A kife-
jezetten 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

*Példa elkészítésükre az IMPRESSA Z7-tel

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  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 Z7 One Touch IMRPRESSA S9 Classic IMPRESSA J9.3 TFT One Touch IMPRESSA J9.2 One Touch IMPRESSA F7 IMPRESSA F50 Classic

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

Cappuccino habosító fej Profi Profi Profi Profi Easy Easy

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

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

Programozható vízmennyiség ■ ■ ■ ■ ■ ■

Egy gombnyomásra Cappuccino  / Latte Macchiato
(One Touch) 

■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ Rotary kiválasztás / -

Termékkiválasztó-rendszer (Easy Select©) ■
Aktív zacctartályfi gyelés ■ ■ ■ ■ ■
Intelligens előfűtési rendszer ■ ■ ■ ■ ■
Tartozék fém tejtartó 0,6 l 0,6 l

Beépített adagolókanál tároló ■ ■ ■
Wireless bővítési lehetőség ■ ■ ■

Magyar nyelvű kijelző / grafi kus kijelző ■ / ■ ■ / ■ Színes TFT-kijelző 
■ / ■ ■ / ■ ■ / - ■ / ■

Finomhab technológia ■ ■ ■ ■
Rotary Switch forgókapcsoló ■ ■ ■ ■ ■ ■
Active babakávéfi gyelés ■ ■ ■ ■ ■
Csésze megvilágítás (borostyán / fehér) ■ / ■ ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ ■ / ■
Beépített termékszámláló ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aroma+ őrlőfej ■ ■ ■
Hangszigetelés ■ ■ ■
Programozható vízhőmérséklet 3 szint 2 szint 2 szint 2 szint 2 szint 2 szint

Higiéniai tanusítvány (TÜV Rheinland) ■ ■ ■ ■ ■ ■
Víztartály / babkávétartály befogadóképessége 2,8 l / 280g / 20 2,7 l / 280g / 16 2,1 l / 250g / 16 2,1 l / 250g / 16 1,9 l / 310g / 25 1,9 l / 200g / 16

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) / Méretek (SzélxMagxMély cm) 13,7 / 31,5 x 37 x 45 11,9 / 34,5 x 35 x 39 10,9 / 28,5 x 34,2 x 43,3 10,9 / 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 ezüst, króm fehér fekete fekete

Minden automata kávégép megfelel a következő szabványoknak:



Műszaki adatok
IMPRESSA / ENA

IMPRESSA C50 IMPRESSA C90 One Touch ENA 9 One Touch ENA Mirco 9 One Touch ENA Micro 1

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

Cappuccino habosító fej Easy Profi Easy Easy

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

Szélességében állítható kávékifolyó (mm)

Programozható vízmennyiség ■ ■ ■ ■ 3 programozható csésze-
méret

Egy gombnyomásra Cappuccino / Latte Macchiato
(One Touch) 

■ / - ■ / ■ ■ / ■

Termékkiválasztó-rendszer (Easy Select©)

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

Beépített adagolókanál tároló

Wireless bővítési lehetőség

Magyar nyelvű kijelző / grafi kus kijelző
idegen nyelvű szöveges 

kijelző
■ / -

■ / ■
háromszínű kijelző

■ / ■
háromszínű kijelző

szimbólumkijelző

Finomhab technológia ■ ■ ■
Rotary Switch forgókapcsoló ■ ■ ■ ■
Actív kávébabfi gyelés

Csészemegvilágítás (borostyán / fehér)

Beépített termékszámláló ■ ■

Aroma+ örlőfej ■ ■

Hangszigetlés

Programozható vízhőmérséklet 2 szint 2 szint 2 szint 2 szint optimálisra beállított

Higiéniai tanusítvány (TÜV Rheinland) ■ ■ ■ ■ ■
Víztartály / babkávétartály befogadóképessége 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, 1350 W 230 V AC, 1450 W 230 V AC, 1450 W 230 V AC, 1450 W

Súly (kg) / Méretek (SzélxMagxMély cm) 9 / 28 x 34,5 x 41 9,6 / 28 x 34,5 x 43,4 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 fekete fekete ezüst-fekete ezüst 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 reklámarca

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


