
JURA – If you love coffee

A7 JURA
Innovatsiooni tippklass P.E.P.®:  impulss-tõmbeprotsess

JURA tavavarustus
Reguleeritava suurusega tõmbekamber, mis mahutab 
6–10 g kohvipulbrit



Nutikas eeltõmbesüsteem (I.P.B.A.S.©) 

Jahvatatud kohv 

Kuumaveefunktsioon 

Reguleeritava kõrgusega kohvitila 

Energiasäästurežiim (E.S.M.©) 

Mitmetasemeline veski AromaG3 

Filter CLARIS 

Suure võimsusega pump, 15 baari 

Termoplokiga küttekeha 

Nutikas eelsoojendamine 

Integreeritud loputus-, puhastus- ja katlakivieemaldus-
programm



Piimasüsteemi integreeritud loputus- ja puhastusprog-
ramm



Reguleeritav veekaredus 

Säästulüliti Zero-Energy Switch või toitelüliti 

Eelised
Ühepuutefunktsioon 

Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®) 

Selge tekstiga ekraan 

Pöördlüliti 

Jahvatatud kohvi olemasolu jälgimise süsteem 

Aroomikatte jälgimissüsteem 

Seaded ja programmeerimisvõimalused
Programmeeritav veekogus 

Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist 

Seadistatav kohvi kangus kümme taset
Kohvikanguse muutmine enne joogi valmistamist 

Programmeeritav tõmbetemperatuur kaks taset
Programmeeritav väljalülitumisaeg 

Tavavarustusse kuulub veel
Piimasüsteemi puhastusnõu 

Tehnilised andmed
Reguleeritava kõrgusega topelttila (piim/kohv) 55 – 138 mm
Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila 55 – 138 mm
Veepaagi mahutavus 1,1 l
Kohvipuru mahuti (jookide arv) Kuni 9 potsjonit
Oasahtel koos aroomi säilitava kaanega 125 g
Toitejuhtme pikkus u 1,1 m
Võrgupinge 230 V ~
Võimsus 1450 Wh
Energiatarbimine energiasäästurežiimil (E.S.M.©) 4,7 Wh
Energiatarbimine ooterežiimil 0 W
Kaal 9,9 kg

Mõõtmed (L × K × S)
23,9 × 32,3 × 
44,5 cm

Värvus Piano White

A7

Tehnilised andmed

Ülevaade eelistest
 � Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®) muudab tõmbeaja 

optimaalseks, et tagada profikvaliteet ja barista vääriliselt 
valmistatud kohv.

 � Maksimaalne aroom vaid ühe nupuvajutusega isegi kahe 
kohvijoogi valmistamisel.

 � Ühepuutefunktsioon eri kohvijookide, nagu espresso ja 
latte macchiato ning piimavahu ja kuuma vee valmista-
miseks.

 �  Sujuvalt reguleeritav kohvikangus ja topeltkiire AromaG3 

veski täpselt Sinu maitse-eelistustele vastava kohvi val-
mistamiseks.

Hygiene
standards
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Innovatsiooni tippklass P.E.P.®: täiuslik espresso tänu impulss-tõmbeprotsessile
JURA on väikeste kohvijookide tõmbeprotsessi täiuslikuks lihvinud. Seetõttu on A7-ga 
valmistatud joogid sama hõrgud nagu parimates kohvikutes. Mitmeastmeline veski 
AromaG3 jahvatab oad ideaalselt peeneks. See jahvatab oad alati värskelt ning kiiresti, 
säilitades kõik maitse- ja lõhnaomadused. Reguleeritava suurusega tõmbekamber 
mahutab 6 – 10 grammi ja tagab alati ideaalsed tõmbetingimused. JURA väljaarenda-
tud impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®) on muutnud tõmbeaja optimaalseks. Ristretto 
või  espresso valmistamisel pressitakse kuum vesi läbi jahvatatud kohvi lühikeste in-
tervallidega. See aitab kohvi maitsel täielikult välja kujuneda. Kaheksa kohvikanguse 
taset  võimaldavad kohvisõpradel valmistada just oma soovidele vastava joogi.

Maksimaalne aroom vaid ühe nupuvajutusega isegi kahe kohvijoogi valmistamisel
Olenemata sellest, kas valmistad korraga ühe või kaks tassi kohvi, tagab A7 alati 
 parima maitseelamuse. Ühe nupuvajutusega jahvatab AromaG3 veski kohvioad poole 
kiiremini, kuid säilitab suurepärase maitse. Espresso või kohv valmistatakse optimaal-
setes tõmbetingimustes ja enne tassi voolamist kroonitakse rikkaliku, ent õrna 
 crema’ga.

Hulk kohvijooke ühe nupuvajutusega
Ühepuutefunktsiooniga A7 valmistab palju mitmekesiseid kohvijooke. Põnevad piima 
ja piimavahuga joogid, nagu latte macchiato või cappuccino, valmivad kergesti ühe 
nupuvajutusega. Piimavahu valmistamine on ülilihtne. Täiustatud peene vahu tehno-
loogia tagab piimavahu, mis on iga kord sulgkerge. Elegantset reguleeritava kõrguse-
ga topelttila saab sobitada kõigi tavapäraste tasside ja klaasidega.

Kohv peaks pakkuma nii silmailu kui ka maitseelamusi
Moodne valge A7 on igasugusel taustal maitsekuse ülim avaldus. Minimalistlik disain, 
milles on ühendatud kõrgläige ja matt toon ning täiuslikud kroomdetailid, teevad sel-
lest tänapäevases valgusküllases ruumis silmale meeldiva ja väljapaistva kohvimasina.

A7 JURA
Innovatsiooni tippklass P.E.P.®:  impulss-tõmbeprotsess

Elegantne A7 paneb oma laia kohvi-
joogivaliku, erilise kohvikvaliteedi, in-
tuitiivse kasutusviisi, kompaktsuse ja 
veatu hügieenilisusega kohvijoojad 
enesesse armuma. Moodsat valget ma-
sinat rõhutavad silmapaistvad, selged 
ja noolsirged kujundusjooned teevad 
sellest toote, mida hea disaini austajad 
ihaldavad. Impulss-tõmbeprotsess 
(P.E.P.®) tagab optimaalse tõmbeaja ja 
parima aroomi isegi lühikeste kohvijoo-
kide puhul. Nagu üks tõeline ühepuute-
funktsiooniga masin, on ka JURA väike 
variant meister kõiges alates latte 
macchiato, cappuccino ja piimavahu 
valmistamisest ning lõpetades kohvi, 
espresso või kuuma veega – seda kõike 
vaid ühe nupuvajutusega. Samuti on 
see tänu oma energiasäästurežiimile 
eeskujulik energiatõhususe poolest.


