
JURA uus E-seeria viib kohvinaudingud uuele tasemele ja on igas mõttes murran-
guline. Espresso tõmbeprotsess on viidud täiuseni. Impulss-tõmbeprotsess 
(P.E.P.©) on maailmas ainulaadne. See tagab optimaalse tõmbeaja ja toob isegi 
väga väikeste kohvijookide valmistamisel esile parimad maitseomadused. Filter 
CLARIS Smart hoolitseb selle eest, et iga tassitäis kohvi valmiks parima kvaliteedi-
ga veest. Filtri kasutamine on enneolematult lihtne, sest nutikas veesüsteem 
(I.W.S.®) tuvastab filtri olemasolu automaatselt. Esipaneelile paigutatud nupud ja 
moodne TFT-ekraan muudavad masina kasutamise uskumatult lihtsaks. Ning 
 viimaks, integreeritud hooldusprogrammid ja uus vahetatav piimatila tagavad 
täiusliku puhtuse.

Ülevaade eelistest
 � Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.©) 

tagab optimaalse tõmbeaja ning 
parima kvaliteediga kohvi, mis 
on nagu professionaalse barista 
valmistatud

 � Automaatne ümberlülitus piimalt 
piimavahule muudab moekate 
kohvijookide valmistamise enne-
olematult lihtsaks

 � Nutikas veesüsteem (I.W.S.®) 
koos automaatse filtrituvastusega 
ja filter CLARIS Smart tagavad 
 täiusliku veekvaliteedi

 � Masin on elegantse ja peene 
disainiga, ent väga funktsionaal-
ne –  kõik juhtseadised paiknevad 
esipaneelil ning ka veepaagile ja 
oamahutile pääseb ligi eest
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JURA – If you love coffee

Hygiene
standards

CERTIFIED

JURA tavavarustus
Reguleeritava suurusega tõmbekamber, mis mahutab 
5 – 16 g kohvipulbrit
Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.©)
Kuumaveefunktsioon
Piimavahusti
Energiasäästurežiim (E.S.M.©)
Mitmeastmeline veski Aroma G3

Nutikas veesüsteem (I.W.S.®) koos filtriga CLARIS Smart
Suure võimsusega pump, 15 baari
Termoplokiga küttekeha
Integreeritud loputus-, puhastus- 
ja  katlakivieemaldusprogramm
Reguleeritav vee karedusaste

Eelised
Cappuccino valmistamine ühe nupuvajutusega pöördlüliti abil
Traadita ühenduse valmidus
Nutikas eelsoojendus

Erinevad seadistused ja programmeerimisvõimalused
Programmeeritav veekogus
Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist
Programmeeritav kohvikangus kaheksa taset
Kohvikanguse muutmine enne kohvi valmistamist
Programmeeritav tõmbetemperatuur kaks taset
Programmeeritav kuuma vee temperatuur kolm taset
TFT-värviekraan
Programmeeritav väljalülitumisaeg
Hooldusvajaduse märguanded

Disain ja materjalid
Reguleeritava kõrgusega kohvitila 65 – 111 mm
Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila 67 – 113 mm
Ühendussüsteem Connector System©

Lisatarvikud
Roostevabast terasest vaakum-piimamahuti lisatarvikuna
Tassisoojendi lisatarvikuna
Piimajahuti Cool Control lisatarvikuna

Arvud
Veepaagi maht 1.9 l
Kohvipaksusahtel (portsjonit) u 16
Oamahuti koos aroomikattega 280 g
Toitejuhtme pikkus u 1.1 m
Pinge 230 V,  

vahelduvvool
Võimsus 1450 W
Energiatarbimine režiimil E.S.M.© u 6 Wh
Energiatarbimine ooterežiimil 0 W
Kaal 12 kg
Mõõtmed (L × K × S) 28 × 35.1 × 43.9 cm
Värv plaatina
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