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GIGA X3/X3c Professional



Esmaklassiline espressomasin

Uue tehnoloogiaga GIGA X3/X3c Professional valmistab alati esmaklassilist 
täiuslikku kohvi. See täisautomaatne espressomasin vastab kõikidele suure 
kontori või puhketoa vajadustele. 31 programmeeritavat kohvijooki, seal
hulgas trendikas flat white, valmivad ühe nupuvajutusega. Lihtsa tööpõhi
mõttega masina aroomikattega oamahuti mahutab 1 kg ube, mistõttu ei 
pea seda tihti täitma. Masina juurde kuulub ka vedelikusahtli äravoolu 
komplekt ja kohvipaksu eemaldamise komplekt*.

Sisseehitatud loputus ja puhastusprogrammid käivituvad vaid ühe nupu
vajutusega, mis muudab masina igapäevase hooldamise lihtsaks. Kui oled 
seda kohvimasinat juba korra proovinud, ei soovi Sina ega Sinu meeskond 
sellest enam kunagi lahkuda.

See tippklassi espressomasin täidab kõik Sinu soovid. Valikusse kuulub 
kaks mudelit: GIGA X3, mille suur veepaak ja kohvipaksusahtel võimalda
vad paindlikku ja mobiilset kasutust, ning püsiva veeühendusega võimas 
GIGA X3c, mida saab kasutada statsionaarselt.

*  GIGA X3c juurde kuulub vedelikusahtli äravoolu komplekt, mis on GIGA X3 puhul 
saadaval lisatarvikuna. Kohvipaksu eemaldamise komplekt on saadaval lisatarvikuna.
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GIGA X3c Professional
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Keraamiliste teradega veski1



Ainulaadne disain

See on espressomasin, mis ei pea ennast tõestama. 
Selged ja lihtsad jooned, kvaliteetsed materjalid, ülim 
täpsus ja erakordne meisterlikkus väljendavad masina 
ainulaadsust, osavust ja võimekust. Esipaneel on valm
istatud 3 mm paksusest ehtsast alumiiniumist. See 
kohvimasin toob JURAle omased lihtsad ja minimalistli
kud vormid täielikult esile.

Kasutuslihtsus 

Masinal on geniaalne ja loogiline kasutajaliides, mis põhineb kiirel ja tõhusal  
kuullaagriga pöördlülitil ning TFTekraanil. Nende abil saab valida 31 kohvijoogi ja 
12 baristaretsepti vahel. Ekraani saab kohandada vastavalt sündmusele või kasu
tajale, samuti saab muuta kohvijookide nimesid.

Masinat on lihtne kasutada ja programmeerida, aga ka väga kerge hooldada. Tänu 
moodsale veetöötlus ja filtrisüsteemile on vesi parima kvaliteediga, mis tagab 
ainulaadse maitseelamuse. Sisseehitatud loputus ja puhastusprogrammid muuda
vad masina hooldamise äärmiselt lihtsaks ja tagavad vaid ühe nupuvajutusega TÜV 
sertifikaati väärt puhtuse.



Keraamiliste teradega veski

Võimas professionaalne veski, mille täpse paigutusega lõiketerad on 
valmistatud kulumiskindlast tööstuslikust keraamilisest materjalist, tagab 
pikkadeks aastateks täiusliku ja ühtlase jahvatuse. See töötab hämmastavalt 
kiiresti: võrreldes eelmiste mudelitega kulub jahvatamiseks poole vähem 
aega. Veskit saab reguleerida elektrooniliselt.

Reguleeritav peene vahu  
tehnoloogiaga topelttila 

GIGA tehnoloogia juurde kuulub sammmootori 
abil elektriliselt reguleeritav õhuava, mille abil saab 
piima kuumutada ja vahustada. Masinaga latte 
macchiato’t valmistades voolab kõigepealt klaasi
desse kuum piim, kohe seejärel piimavaht ning 
lõpuks kohv. See muudab kohvi valmistamise ääretult 
lihtsaks ja säästab väärtuslikku aega. Kohvimasinaga 
GIGA X3/X3c saab valmistada ka tuntud ja populaarset 
flat white’i. Edu saladus peitub kohvi, kuuma piima 
ja piimavahu õiges järjekorras, sest just piimavahu
kroon annab joogile täiusliku lihvi..



Vedelikusahtli äravoolu komplekt*

Vedelikusahtli äravoolu komplekt on täiuslik lahendus olukordades, kus espresso
masinat kasutatakse pidevalt, kuna vedelikusahtlit ei pea igapäevase kasutamise 
ajal tühjendama. Kõik GIGA X3/X3c espressomasinad on konstrueeritud viisil, mis 
võimaldab voolikust ja torust koosneva komplekti paigaldada vaid paari lihtsa  
toiminguga.

* Kaasas mudeliga GIGA X3c, GIGA X3 puhul saadaval lisatarvikuna.

Kohvipaksu eemaldamise komplekt 
(lisatarvikuna)

Tänu kohvipaksusahtli suurele mahutavusele tuleb seda 
tühjendada vaid umbes iga 40 kohvijoogi valmistamise 
järel. Kohvipaksu eemaldamise komplekti olemasolu korral ei 
ole vaja üldse sahtlit tühjendada. See tähendab, et kohvijooke 
saab muretult valmistada ilma vahepeal pause tegemata. 
Kohvipaksusahtli erilise ehituse tõttu liigub kohvipaks läbi 
sahtli põhja. Soovi korral saab JURA volitatud partner hõlp
salt komplekti paigaldada.



100 mm 320 mm 320 mm*

umbes 950 mm

450 m
m

550 m
m

210 mm

* GIGA X3 Professional: 370 mm

Tehnilised andmed

Kohandatavad tootenimed
Flat white’i valmistamine ühe nupuvajutusega 1/2 1/2
Latte macchiato valmistamine ühe nupuvajutusega 1/2 1/2
Caffè latte valmistamine ühe nupuvajutusega 1/2 1/2
Cappuccino valmistamine ühe nupuvajutusega 1/2 1/2
Kuuma vee süsteem (kolm temperatuuritaset)  0,5 l/min.  0,5 l/min.
Masinasse programmeeritavate kohvijookide arv 43 43
Programmeeritav veekogus kohvi jaoks
Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist
Programmeeritav kohvi kangus viis taset viis taset
Kohvi kanguse muutmine enne kohvi valmistamist
À la carte’i ubade valimine (kohvi valimine)
Nutikas eeltõmbesüsteem, mida saab soovi korral inaktiveerida
Programmeeritav tõmbetemperatuur kolm taset kolm taset
Elektriliselt reguleeritavate keraamiliste teradega veski (viis taset) 1 1
Reguleeritava suurusega tõmbekamber, mis mahutab 5–16 g kohvipulbrit
Nutikas eeltõmbesüsteem Intelligent PreBrew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Nutikas eelsoojendus
Reguleeritava kõrgusega topelttila 70 – 159 mm 70 – 159 mm
Reguleeritava laiusega topelttila 20 – 50 mm 20 – 50 mm
Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila 69 – 165 mm 69 – 165 mm
Automaatne üleminek piimalt piimavahule
Tassivalgustus Oranžikas/valge Oranžikas/valge
Ekraan TFTvärviekraan TFTvärviekraan
Aktiivne kohviubade olemasolu jälgimise süsteem
Vedelikusahtli jälgimise süsteem
Hooldusvajaduse kuvamine  
(puhastus, katlakivieemaldus, filter ja valmistamiste arv)

Veepaagi mahutavus 5 l Püsiv veeühendus
Oamahuti koos aroomikattega 1 kg 1 kg
Pinge/võimsus 220–240 V, vahelduvvool / 2300 W 220–240 V, vahelduvvool / 2300 W
Kaal/mõõtmed (L × K × S) 18,2 kg / 37 × 55 × 49,7 cm 18,2 kg / 32 × 55 × 49,7 cm
Artikli number 15002 (Šveits ja EL) 15003 (Šveits ja EL)

GIGA X3 Professional GIGA X3c Professional

Mudelitel GIGA X3 Professional ja Giga X3c Professional on järgmised kvaliteedimärgid: 

Sinu nõudmistele vastav kohvivalmistuslahendus 

Arvukad lisatarvikud, mille hulka kuuluvad nii tassisoojendid, piimajahutid ja arveldussüsteemi liidesed kui ka 
meeldiva välimusega hoiustamis ja serveerimisvahendid, aitavad luua täpselt Sinu nõudmistele vastava 
kohvivalmistuslahenduse. Lisateabe saamiseks külasta veebilehte www.jura.com või küsi nõu meie volitatud 
partneritelt.


