
JURA – If you love coffee

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



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



Jahvatatud kohv 

Kuumaveefunktsioon 

Reguleeritava kõrgusega kohvitila 

Ühendussüsteem Connector System© 

Energiasäästurežiim (E.S.M.©) 

Mitmeastmeline veski AromaG3 

Filter CLARIS 

Suure võimsusega pump, 15 baari 

Termoplokiga küttekeha 

Nutikas eelsoojendus 

Integreeritud loputus-, puhastus ja 
 katlakivieemaldusprogramm



Piimasüsteemi integreeritud loputus- ja 
 puhastusprogramm



Reguleeritav vee karedus 

Säästulüliti Zero-Energy Switch või toitelüliti 

Eelised
Ühepuutefunktsioon 

Piimasüsteem
peene vahu 
 piimavahusti

Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®) 

Nutikas veesüsteem (I.W.S.®) ja filter CLARIS Smart 

TFT-värviekraan 

Juhtmevaba ühenduse valmidus 

Ühilduvus JURA kohvirakendusega 

Jahvatatud kohvi olemasolu jälgimise süsteem 

Vedelikusahtli jälgimise süsteem 

Hooldusvajaduse märguanded 

Erinevad seadistused ja programmeerimisvõimalused
Programmeeritav veekogus 

Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist 

Programmeeritav kohvikangus kaheksa taset
Kohvikanguse muutmine enne joogi valmistamist 

Programmeeritav tõmbetemperatuur kaks taset
Programmeeritav kuuma vee temperatuur kolm taset
Programmeeritav väljalülitusaeg 

Disain ja materjalid
Valge tassivalgustus 

Oranžkollane tassivalgustus 

Tavavarustusse kuulub veel
Piimasüsteemi puhastusnõu 

Arvud
Reguleeritava kõrgusega kohvitila 65 – 111 mm
Reguleeritava kõrgusega cappuccino-tila 107 – 153 mm
Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila 107 – 153 mm
Veepaagi mahutavus 1,9 l
Kohvipaksusahtel (portsjonit) kuni 16
Oamahuti koos aroomikattega 280 g
Toitejuhtme pikkus umbes  1,1 m

Pinge
230 V , 
 vahelduvvool

Võimsus 1450 W
Energiatarbimine energiasäästurežiimil (E.S.M.©) umbes 6 Wh
Energiatarbimine ooterežiimil 0 W
Kaal 9,8 kg

Mõõtmed (L × K × S)
28 × 35,1 × 
43,9 cm

Värv Plaatina

JURA E8
Maailma esimene P.E.P.®: impulss-tõmbeprotsess 
tagab täiusliku espresso

Ülevaade eelistest
 � Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®) tagab optimaalse 

 tõmbeaja ja silmapaistva kvaliteediga kohvi.

 � Ühepuutefunktsioon latte macchiato, flat white‘i ja 
 cappuccino valmistamiseks ühe nupuvajutusega.

 � Nutikas veesüsteem (I.W.S.®) tuvastab automaatselt 
filtri olemasolu ja filter CLARIS Smart tagab parima 
 kvaliteediga vee.

 �  Kasutuslihtsus, masina esipaneelil paiknevad nupud, 
moodne TFT-ekraan ja eest täidetav veemahuti.
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Maailma esimene: P.E.P.® silmapaistva kvaliteediga espresso ja ristretto 
 valmistamiseks
JURA on täiustanud väikeste kohvijookide valmistamise tõmbeprotsessi. Seepärast on 
E8-ga valmistatud joogid sama kvaliteetsed kui kohvikus pakutavad. Kuueastmeline 
AromaG3 veski tagab optimaalselt jahvatatud kohvi. See jahvatab oad alati värskelt ja 
kiirelt, säilitades kõik maitse- ja lõhnaomadused. Reguleeritava suurusega tõmbe-
kamber mahutab 5 - 16 grammi ja tagab alati ideaalsed tõmbetingimused. Tänu JURA 
väljatöötatud impulss-tõmbeprotsessile (P.E.P.®) on tõmbeaeg optimaalne. Ristretto 
või espresso valmistamisel pressitakse kuum vesi läbi jahvatatud kohvi lühikeste 
intervallidega. See protsess laseb kohvi maitsel täielikult välja kujuneda. Kaheksa koh-
vikanguse taset võimaldavad kohvisõpradel valmistada just oma soovidele vastava 
joogi.

Nutikas veesüsteem tuvastab filtri olemasolu automaatselt
Filter CLARIS hoolitseb selle eest, et kohvi valmiks parima kvaliteediga veest ja oleks 
parimate maitseomadustega. Filter kaitseb espressomasinat ka katlakivi eest ja eemal-
dab veest kohvi maitset ja aroomi kahjustada võivad ained (näiteks raskmetallid ja 
kloori). Et filtrit ja selle omadusi täielikult rakendada, töötas JURA välja nutika veesüs-
teemi (I.W.S.®). Filtrikassett ja espressomasin on RFID-tehnoloogia abil juhtmevabalt 
ühendatud. Filtri olemasolu tuvastatakse automaatselt. Filtri kasutamine ei ole kunagi 
olnud nii lihtne ja kindel.

JURA viib kasutuslihtsuse uuele tasemele
E8 sobib ideaalselt neile, kes soovivad oma lemmikkohvijoogi kiiresti valmis saada. 
Valikus on 12 kohvijooki. Esipaneelil asetsevate nuppudega on lihtne valida klassika-
line espresso või kohv, aga ka moodne kohvijook nagu latte macchiato, flat white, 
cappuccino või piimavaht. Piisab vaid ühest nupuvajutusest! E8-ga saab valmistada 
isegi kaks tassi espressot või kohvi korraga. Ühepuutefunktsioon võimaldab valmis-
tada moodsaid piimaga ja piimavahuga kohvijooke ilma tassi liigutamata vaid ühe 
nupuvajutusega. Tänu moodsale TFT-ekraanile on masina kasutamine lihtne. Suur 
oamahuti mahutab 280 grammi ja aroomikate hoiab oad värskena. 1,9-liitrine veema-
huti on mugavalt eest täidetav ja tänu suurele mahutavusele jätkub vett kauaks.

Täielik puhtus
Moodsa täisautomaatse espressomasina hooldamine on sama lihtne kui ahvatlevate 
kohvijookide valmistamine. Vaid ühe nupuvajutusega käivituvad integreeritud loputus- 
ja puhastusprogrammid, mis hoiavad masina laitmatult puhtana. Ka piimasüsteemi 
puhastamine on kiire ja lihtne ning toimub vaid ühe nupuvajutusega. Täielik puhtus ja 
täiuslik piimavaht on alati garanteeritud.

E8
Maailma esimene P.E.P.®: impulss-tõmbeprotsess

JURA uue E-seeria innovaatiline tehno-
loogia viib kohvinaudingu uuele tase-
mele. Ühepuutefunktsioon võimaldab 
valmistada moekaid kohvijooke nagu 
latte macchiato, flat white ja cappucci-
no vaid ühe nupuvajutusega. Ristretto 
ja espresso tõmbeprotsess on viidud 
täiuseni. Impulss-tõmbeprotsess 
(P.E.P.®) on maailmas ainulaadne. See 
tagab optimaalse tõmbeaja ja toob ise-
gi väga väikeste kohvijookide valmista-
misel esile parimad maitseomadused. 
Filter CLARIS Smart kindlustab puhta 
vee ja puhta maitse. Filtri kasutamine ei 
ole kunagi olnud lihtsam, sest nutikas 
veesüsteem (I.W.S.®) tuvastab filtri 
 olemasolu automaatselt. Masina esipa-
neelil paiknevad nupud ja moodne 
TFT-ekraan teevad masina kasutamise 
äärmiselt lihtsaks. Integreeritud hool-
dusprogrammid ja piimasüsteemi 
 puhastusfunktsioon tagavad täieliku 
puhtuse.


