
IMPRESSA A9  Libista ja puuduta Tehnilised andmed
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JURA – If you love coffee

Hygiene
standards

CERTIFIED

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

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

Täiendav jahvatatud kohvi kasutamise võimalus
Kuumaveefunktsioon
Reguleeritava kõrgusega kohvitila
Energiasäästurežiim (E.S.M.©)
Mitmeastmeline veski Aroma+

Filter CLARIS
Suure võimsusega pump, 15 baari
Termoplokiga küttekeha

Integreeritud loputus-, puhastus  
ja katlakivieemaldusprogramm

Reguleeritav vee karedusaste
Säästulüliti Zero-Energy Switch

Eelised
Latte macchiato valmistamine ühe nupuvajutusega
Cappuccino valmistamine ühe nupuvajutusega
Jahvatatud kohvi olemasolu jälgimise süsteem
Nutikas eelsoojendus

TÜV sertifikaat kasutajasõbraliku kasutusjuhendi eest

Erinevad seadistused ja programmeerimisvõimalused
Programmeeritav veekogus
Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist
Kohvi kanguse muutmine enne kohvi valmistamist
TFT-värviekraan
Programmeeritav väljalülitusaeg
Aroomikatte jälgimise süsteem
Piimavahusti sisseehitatud loputus- ja puhastusprogramm

Hooldusvajaduse märguanded

Disain ja materjalid
Reguleeritava kõrgusega topelttila 55 – 138 mm
Valge tassivalgustus
Oranžkollane tassivalgustus

Lisatarvikud
Roostevabast terasest vaakumpiimamahuti lisatarvikuna
Tassisoojendi lisatarvikuna
Piimajahuti Cool Control lisatarvikuna

Arvud
Veepaagi maht 1.1 l
Kohvipaksusahtel (portsjonit) umbes 9

Oamahuti koos 
aroomikattega 125 g

Toitejuhtme pikkus umbes 1.1 m
Pinge 230 V, vahelduvvool
Võimsus 1450 W
Energiatarbimine 10.6 Wh
Energiatarbimine režiimil  E.S.M.© 4.3 Wh
Energiatarbimine ooterežiimil 0 W
Kaal 9.9 kg
Mõõtmed (L × K × S) 23.9 × 32.3 × 44.5 cm
Kontrollid     
Värv plaatina



Kompaktsus, väiksemad mõõtmed, sirged jooned ja lihtsus teevad 
kõrgläikemusta esipaneeli ja tagasihoidlike plaatinast küljepaneelidega 
elegantsest A9st kohvimasina, mida on rõõm omada. Intuitiivne värviline 
puutetundlik ekraan on kiireim tee suurepärase kohvini. Täisautomaatse 
kohvimasina peened kohvijoogid on maiuspalaks kõigi kohvisõprade 
maitsemeelele. Veski Aroma+, peene vahu tehnoloogia ja reguleeritava 
kõrgusega topelttila tagavad alati täiusliku kohvi. 

Intuitiivne kasutamine tänu kergesti mõistetavale puuteekraanile
Neli lemmikkohvijooki saab salvestada avaekraanile ning nende valmistamiseks 
piisab ainult kergest puudutusest. Kasutajasõbralik tööpõhimõte laieneb  
ka hooldusele. Vaid üks puudutus ning sisseehitatud loputus-, puhastus-  
ja katlakivieemaldusprogramm tagavad TÜV sertifikaati väärt puhtuse.

12 erinevat kohvijooki, esimest korda ka latte macchiato doppio ja 
cappuccino doppio
IMPRESSA A9 pakub nüüd kahte täiesti uut kohvijooki. Latte macchiato doppio 
 ja cappuccino doppio on parima maitsega ning kaetud peene sulgkerge 
piimavahuga. Tänu ühe nupuvajutusega valmistamise tehnoloogiale saab neid 
valmistada ilma, et peaks klaasi või tassi liigutama.

Veski Aroma+ on nüüd kaks korda kiirem ja säilitab kogu aroomi. 
JURA inseneridel on õnnestunud terade lõikenurga reguleerimise abil  
veski tõhusust tunduvalt parandada. Nüüd piisab täiusliku aroomiga joogi 
saamiseks ka poole lühemast jahvatusajast. Tänu sellele jõuab  
suurepärase puhta maitsega kohv kohvisõbra tassi kiiremini ja ka  
müra tekib varasemast vähem.

Leidlik reguleeritava kõrgusega peene vahu tehnoloogiaga topelttila
Topelttila on võimalik sujuvalt reguleerida kõrgusele 55–138 mm ning see on 
varustatud uusima vahutehnoloogiaga. Vahusti valmistab täiusliku cappuccino 
või latte macchiato tarvis vastupandamatu konsistentsiga pehmet ja sulgkerget 
piimavahtu ning seda on hõlpus lahti võtta ja puhastada. Kaks eraldi torude 
süsteemi kohvi ja piima jaoks tagavad täiusliku tulemuse ja puhtuse.
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