
IMPRESSA C60 Tehnilised andmed

JURA standardid
Reguleeritava suurusega tõmbekamber, mis mahutab 
5–16 g kohvipulbrit

Nutikas eeltõmbesüsteem Intelligent Pre Brew Aroma 
System (I.P.B.A.S.©)

Täiendav jahvatatud kohvi kasutamise võimalus
Kuumaveefunktsioon
Piimavahusti
Reguleeritava kõrgusega kohvitila
Energiasäästurežiim (E.S.M.©)
Mitmeastmeline kooniline veski
CLARISe filter
Suure võimsusega pump, 15 baari
Termoplokiga küttekeha

Integreeritud loputus-, puhastus- ja katlakivieemaldus-
programm

Reguleeritav vee karedusaste
Säästulüliti Zero-Energy Switch või toitelüliti

Eelised

TÜV sertifikaat kasutajasõbraliku kasutusjuhendi eest

Erinevad seadistused ja programmeerimisvõimalused
Programmeeritav veekogus
Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist

Programmeeritav kohvikangus 4 taset
Kohvi kanguse muutmine enne kohvi valmistamist
Programmeeritav tõmbetemperatuur 2 taset
Selge tekstiga ekraan
Pöördlüliti
Programmeeritav väljalülitumisaeg

Disain ja materjalid
Reguleeritava kõrgusega kohvitila 65 – 111 mm
Ühendussüsteem Connector System©

Lisatarvikud
Tassisoojendi lisatarvikuna
Roostevabast terasest 0,6-liitrine vaakum-piima-
mahuti

lisatarvikuna

Piimajahuti Cool Control lisatarvikuna
Professionaalne piimavahusti lisatarvikuna

Arvud
Veepaagi maht 1,9 l
Kohvipaksusahtel (portsjonit) umbes 16
Oamahuti koos aroomikattega 200 g

Toitejuhtme pikkus u 1,1 m
Pinge 230 V, vahelduvvool
Võimsus 1450 W
Energiatarbimine 15 Wh
Energiatarbimine režiimil E.S.M.© 9 Wh
Energiatarbimine ooterežiimil 0 W
Kaal 9,6 kg
Mõõtmed (L × K × S) 28 × 34,5 × 41 cm
Kontrollid     
Värv kõrgläikemust         
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JURA – kui armastad kohvi



Keera, vajuta, naudi – IMPRESSA maailma siseneda on imelihtne! Üksainus 

pöördlüliti ja 11 töökeelt kasutada võimaldav selge tekstiga ekraan muuda-

vad täiusliku kohvi valmistamise imelihtsaks. Tänu võimsale koonilisele 

veskile kasutab masin kohvi valmistamiseks alati värskelt jahvatatud ube. 

IMPRESSA C60 lihtne kompaktne disain, mille juures on kasutatud mattide 

ja läikivmustade pindade oskuslikku kombinatsiooni, mõjub igal pool esin-

duslikult, kuid diskreetselt.

Lihtne tööpõhimõte

Tänu ühe lüliti põhimõttele (nutikas pöördlüliti) ja selge tekstiga ekraanile 

11 keeles on täiuslik tass kohvi vaid ühe nupuvajutuse kaugusel. Masinat 

on lihtne programmeerida ja

hooldada.

Reguleeritava kõrgusega kohvitila

Kohvitila kõrgust saab reguleerida vahemikus 65–111 mm, mis võimaldab 

kasutada eri suurusega tasse alates väikesest espressotassist suure kohvi-

tassini. Nii ei pritsi kohv masinale ja joogi peale moodustub täiuslik same-

tine crema.

Peene vahu piimavahusti

Revolutsiooniline peene vahu tehnoloogia tagab erakordse kvaliteediga 

peene sulgkerge 

konsistentsiga piimavahu. See on ideaalne viis, kuidas muuta oma lem-

mikjoogid täiuslikuks.

Kompaktne elegants

IMPRESSA C60 paistab silma puhaste joonte, kompaktsuse, tipptasemel 

materjalide ja laitmatu koostekvaliteedi poolest. Tänu oma kompaktsetele 

mõõtmetele sobib masin kõikjale ning selle matid ja läikivmusta värvi pin-

nad ei jää kellelegi märkamatuks.

Peene vahu piimavahusti

IMPRESSA C60

Lihtne kasutada

Peene vahu piimavahusti

Reguleeritava kõrgusega kohvitila

Peene vahu piimavahusti


