
IMPRESSA J9 One Touch TFT
JURA standardid
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Eelised

Latte macchiato valmistamine ühe nupuvajutusega

Cappuccino valmistamine ühe nupuvajutusega

TFT-värviekraan

Nutikas eelsoojendus

Hoiulaegas

TÜV sertifikaat kasutajasõbraliku kasutusjuhendi eest

Erinevad seaded ja programmeerimisvõimalused

Programmeeritav veekogus

Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist

Reguleeritav kohvikangus viis taset

Kohvi kanguse muutmine enne kohvi valmistamist

Programmeeritav tõmbetemperatuur kaks taset

Programmeeritav kuuma vee temperatuur kolm taset

Selge teksti ja graafiliste sümbolitega ekraan

Pöördlüliti

Aktiivne kohviubade olemasolu jälgimise süsteem

Vedelikusahtli jälgimissüsteem

Vahuotsaku sisseehitatud loputus- ja

puhastusprogramm

Hooldusvajaduse märguanded

Disain ja materjalid

Veepaagi maht 2,1 l

Kohvipaksusahtel ligikaudu 16 portsjonit

Oamahuti koos

aroomikattega 250 g

Toitejuhtme pikkus umbes 1,1 m

Pinge 230 V, vahelduvvool

Võimsus 1450 W

Energiatarbimine 12 Wh

Energiatarbimine režiimil E.S.M.© umbes 5 Wh

Energiatarbimine ooterežiimil  0,1 W

Kaal 10,9 kg

Mõõtmed (L x K x S) 28,5 x 34,2 x 43,3 cm

Kontrollid

Värv särav hõbedane

Reguleeritava kõrgusega kohvitila 65–111 mm

Reguleeritava laiusega kohvitila 20–50 mm

Reguleeritava kõrgusega cappuccino-tila 110–153 mm

Valge tassivalgustus

Oranžkollane tassivalgustus

Suurepärane müraisolatsioon

Roostevabast terasest 0,6-liitrine vaakumpiimamahuti

Tassisoojendi lisatarvikuna

Piimajahuti Cool Control lisatarvikuna

Arvud

Tehnilised andmed

Lisatarvikud

JURA – If you love coffee  

Reguleeritava suurusega tõmbekamber, mis mahutab 5–16 g kohvipulbrit

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

Jahvatatud kohvi olemasolu jälgimise süsteem

Kuumaveefunktsioon

Piimavahusti

Reguleeritava kõrgusega kohvitila

Energiasäästurežiim (E.S.M.©)

Mitmeastmeline kooniline veski

CLARISe filter

Suure võimsusega pump, 15 baari

Termoplokiga küttekeha

Sisseehitatud loputus-, puhastus- ja katlakivieemaldusprogramm

Reguleeritav vee karedusaste

Säästulüliti Zero-Energy Switch või toitelüliti

Valmistatud Šveitsis



TFT-ekraan koos pöördlülitiga
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Sujuvalt reguleeritava kõrgusega 
cappuccino-tila, kuni 153 mm

Murranguline vahutehnoloogia

Särav disain

IMPRESSA J9 One Touch TFT

Kõik naudingu huvides
Oma klassi parima IMPRESSA J-seeria uue mudeli kasutamine on algu-

sest peale imelihtne. Geniaalne tööpõhimõte muudab masina kasutamise 

lihtsaks ja loogiliseks: vali pöördlüliti abil soovitud kohvijook, vajuta n uppu, 

lõdvestu ja naudi suurepärast maitset. On ütlematagi selge, et JURA täis-

automaatse kohvimasinaga valmivad kõik kohvijoogid latte macchiato’st 

ristretto’ni ühe nupuvajutusega, ilma et peaks tassigi liigutama.

TFT-ekraan koos pöördlülitiga 

See on põhimõte, mis viib kasutusmugavuse uuele tasemele. Pööra lihtsalt 

pöördlülitit ja moodsale TFT-ekraanile ilmub kohvijookide loetelu. Sul tuleb 

vaid üks kord nuppu vajutada ning mõne hetke pärast võid nautida kohvi, 

mis ületab julgemaidki ootusi.

Sujuvalt reguleeritava kõrgusega cappuccino-tila, kuni 153 mm

Latte macchiato ja cappuccino valmistamiseks mõeldud cappuccino-tila 

ja kohvitila kõrgust saab sujuvalt reguleerida. See võimaldab valmistada 

täiusliku kohvijoogi nii väikesesse espressotassi kui ka suurde, kuni 153 mm 

kõrgusesse latte macchiato klaasi.

Murranguline vahutehnoloogia

Tänu JURA uudsele peene vahu tehnoloogiale on piimaga kohvijoogid 

kaetud erakordselt kvaliteetse sulgkerge piimavahuga.

Särav disain

Elegantse täisautomaatse masina esikülge katab hõbedaselt särav kvaliteetne 

kahekordne lakikiht. Ülejäänud korpus on stiilsest valgest alumiiniumist, mis 

loob tasakaaluka ja kauni üldmulje.


