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Tehnilised andmed

IMPRESSA J9 One Touch TFT Technische Übersicht

JURA-Standards
Variable Brüheinheit von 5 bis 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee
Heißwasserfunktion
Cappuccino-Düse
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk
Filterpatrone CLARIS
Hochleistungspumpe, 15 bar
Thermoblock-Heizsystem

Integriertes Spül-, Reinigungs- und  
Entkalkungsprogramm

Wasserhärte einstellbar
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter
Swiss made

Spezifische Vorzüge
Latte macchiato auf Knopfdruck
Cappuccino auf Knopfdruck
TFT-Farbdisplay
Intelligentes Vorheizen
Integriertes Zubehörfach

TÜV-Zertifikat für anwenderfreundliches  
Benutzerhandbuch

 

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten
Kaffeewassermenge programmierbar
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar
Kaffeestärke programmierbar 5 Stufen
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar
Brühtemperatur programmierbar 2 Stufen
Heißwassertemperatur programmierbar 3 Stufen
Klartext-/Grafikdisplay
Rotary Switch
Aktive Bohnenüberwachung
Überwachte Restwasserschale

Integriertes Cappuccino-Spül- und  
Reinigungsprogramm

Pflegestatusanzeige

Design und Materialien
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 65 – 111 mm
Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf 20 – 50 mm
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf 110 – 153 mm
Tassenbeleuchtung weiß
Tassenbeleuchtung amber
Sound Design

Zubehör
Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l
Tassenwärmer optional
Cool Control optional

Kabellänge ca. 1,1 m
Spannung 230 V AC
Leistung 1450 W
Energieverbrauch 12 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.© ca. 5 Wh
Stand-by-Leistung ≤ 0,1 W
Gewicht 10,9 kg
Maße (B x H x T) 23,8 x 34,2 x 43,3 cm
Prüfungen     
Artikelnummer / Farbe 13560 Brillantsilber

In Zahlen
Füllmenge Wassertank 2,1 l
Kaffeesatzbehälter (Portionen) ca. 16
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 250 g

Ar
t. 

68
97

8 
– 

20
110

4 
  s

pi
ce

ad
ve

rt
is

in
g 

– 
JU

RA
 b

eh
äl

t s
ic

h 
da

s 
Re

ch
t v

or
, D

at
en

 a
nz

up
as

se
n.

JURA – If you love coffee

JURA standardid

Reguleeritava suurusega tõmbekamber,  
mis mahutab 5–16 g kohvipulbrit

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

Nutikas eelsoojendus

Aktiivne kohviubade olemasolu  
jälgimise süsteem

Energiasäästurežiim (Energy Save Mode, E.S.M.©) 1 tase
Suure võimsusega pump, 15 baari 1
Termoplokiga küttekeha 1
Filter CLARIS CLARIS Pro Blue
Vedelikusahtli jälgimissüsteem
Hooldusvajaduse märguanded

Sisseehitatud loputus-, puhastus- ja  
katlakivieemaldusprogramm

Reguleeritav vee karedusaste

Saksamaa Tehnilise Kontrolli Agentuuri  
(TÜV Rheinland) nõuetele vastav puhtus

Valmistatud Šveitsis

EElised
Intelligent Fresh Water System (I.F.W.S.©)
Latte macchiato valmistamine ühe nupuvajutusega 1
Cappuccino valmistamine ühe nupuvajutusega 1
Masinasse programmeeritavate kohvijookide arv 10
Veski Aroma+ 1
Kuum vesi  0,24 l /min.
Jahvatatud kohvi olemasolu jälgimise süsteem

TÜV sertifikaat kasutajasõbraliku kasutusjuhendi eest

Erinevad seaded ja programmeerimisvõimalused
Programmeeritav veekogus
Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist
Programmeeritav kohvikangus 5 taset
Kohvi kanguse muutmine enne kohvi valmistamist
Programmeeritav tõmbetemperatuur 2 taset
Programmeeritav piimakogus
Programmeeritav kuuma vee temperatuur 3 taset
Lihtne ja loogiline pöördlüliti navigeerimiseks
Nullitav päevane loendur

Disain ja materjalid
Särav hõbedane
TFT-värviekraan
Reguleeritava kõrgusega kohvitila 65 – 111mm
Reguleeritava laiusega kohvitila 20 – 50 mm
Reguleeritava kõrgusega cappuccino-tila 110 – 153 mm
Merevaigukollane tassivalgustus
Valge tassivalgustus
Suurepärane müraisolatsioon

Lisatarvikud
Tassisoojendi lisatarvikuna
Professionaalne lisatarvikute sahtel lisatarvikuna
Piimajahuti Cool Control lisatarvikuna
Piimajahuti Piccolo lisatarvikuna
Intelligent Freshwater Kit lisatarvikuna
Kohvipaksu eemaldamise komplekt lisatarvikuna
Vedelikusahtli äravoolu komplekt lisatarvikuna
Kohvi kaasamüügi varustus lisatarvikuna

Arvud
Veepaagi maht 4l
Kohvipaksusahtel (portsjonit) ligikaudu 40
Oamahuti koos aroomikattega 500 g
Cable length ligikaudu 1,1 m
Pinge 220–240 V, vahelduvvool / 10 A
Võimsus 1450 W
Kaal 13 kg
Mõõtmed (L x K x S) 34 x 50 x 44 cm
Kontrollid  



3,5-tolline TFT-värviekraan

Cappuccino ja latte macchiato 
ühe nupuvajutusega

IMPRESSA XJ9 Professional on mõeldud inimestele, kes leiavad, et serveeritavate 
jookide kvaliteet on sama tähtis kui arhitektuuriline ilu ja esteetiline disain. 
Selle masinaga valmivad täiuslik latte macchiato, cappuccino, kohv, espresso 

ja ristretto ühe nupuvajutusega. Karismat lisavad masinale selge sümmeetri-
line disain, rafineeritud kroomitud oamahuti ja särav hõbedane  
viimistlus.

Tehnoloogia
Piima ja piimavahuga kohvijoogid nagu cappuccino ja latte macchiato valmivad 
väga lihtsalt – ühe nupuvajutusega. Tänu reguleeritava kõrgusega tilale saab 
kasutada nii väikseid stiilseid kohvitasse kui ka suuri, kuni 150 mm kõrguseid 
tasse või klaase. Uus peene vahu tehnoloogia tagab peene ja sulgkerge kon-
sistentsiga vahu. 3,5-tolline värviline TFT-ekraan muudab masina kasutamise 
lihtsaks ja loogiliseks. 

Nutikas värske vee süsteem (Intelligent Fresh Water System, I.F.W.S.©) 
Ainulaadse nutika värske vee komplekti kasutamiseks on tarvis nutikat värske 
vee süsteemi (Intelligent Fresh Water System, I.F.W.S.®). Viimase põlvkonna 
nutikas püsiv veeühendus tagab alati värske vee ja suurepärase kvaliteediga 
kohvi. Süsteem ei vaja lisaruumi, sest see paigaldatakse kohvimasina sisse. 
Koos veefiltreerimissüsteemiga CLARIS pakub värske vee süsteem optimaalset 
kaitset katlakivi moodustumise vastu ja tagab parima kvaliteediga vee.

Puhastamine ja hügieen
Peale kasutuslihtsuse ja hõlpsa programmeerimise on selle kohvimasina eeliseks 
ka kerge puhastamine. Sisseehitatud loputus-, puhastus- ja katlakivieemaldus-
programmid muudavad masina hooldamise äärmiselt lihtsaks ja tagavad TÜV 
sertifikaati väärt puhtuse.

Lisatarvikud
Arvukad lisatarvikud, mille hulka kuuluvad tassisoojendi, piimajahuti, kohvi-
paksu eemaldamise komplekt, vedelikusahtli äravoolu komplekt ning meeldiva 
välimusega hoiustamis- ja serveerimisvahendid, aitavad luua täpselt Sinu 
nõudmistele vastava kohvivalmistuslahenduse.

IMPRESSA XJ9 Professional

Kasutuskohad

Sobib ideaalselt nii statsionaarseks 
kasutamiseks* kui ka teisaldami-
seks järgmistes kohtades:
 stuudiod
 näituseruumid
 galeriid
 moeärid
 toitlustusettevõtted

*  Kui süsteem on statsionaarselt paigaldatud 
ja päevas valmistatakse üle 30 tassitäie 
kohvi, soovitame kasutada nutikat värske 
vee komplekti.

PROFESSIONAL

Täiusliku disainiga masin täiusliku
välimusega kohvijookide jaoks

Kaks ristretto’t 
30 sekundit

kaks kohvi
1 minut 10 sekundit

Kuum vesi (200 ml)
47 sekundit

Kaks espressot
40 sekundit

Üks latte macchiato
1 minut 40 sekundit

Üks cappuccino
1 minut 20 seconds

Valmistamisajad

Nutikas värske vee süsteem  
(Intelligent Fresh Water System, 
I.F.W.S.©) (ühildub nutika värske 
vee komplektiga)

Selge disain ja elegantne 
viimistlus


