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Programmeeritav piimakogus
Programmeeritav kuuma vee temperatuur 3 levels
Lihtne ja loogiline pöördlüliti navigeerimiseks
Programmeeritavad kohvivalmistusnupud 8
Iga nädalapäeva jaoks eraldi määratav automaatne 
sisse- ja väljalülitusaeg

Nullitav päevane loendur

JURA – If you love coffee

Tehnilised andmed

Eelised
Kiirvalmistuse funktsioon
Kohandatavad tootenimed
Latte macchiato valmistamine ühe nupuvajutusega 2
Caffè latte valmistamine ühe nupuvajutusega 2
Cappuccino valmistamine ühe nupuvajutusega 2
Kannutäis espressole omase kvaliteediga kohvi
Masinasse programmeeritavate kohvijookide arv 29
Püsiv ühendus veevarustussüsteemiga
Vedelikusahtli äravoolu komplekt
Eraldi veepaak katlakivi eemaldamiseks
Elektrooniline õhuava reguleerimine piima või  
piimavahu valmistamisel

JURA peene vahu tehnoloogia
Elektriliselt reguleeritavate keraamiliste teradega  
veskid (5 taset) 2

Kuumaveesüsteem (kolm temperatuuritaset)  
võimsusega

umbes 
0,5 l/min.

Jahvatatud kohvi olemasolu jälgimise süsteem

Oamahuti märgutuli
À la carte ubade valimine
TÜV sertifikaat kasutajasõbraliku kasutusjuhendi eest

Erinevad seadistused ja programmeerimisvõimalused
Programmeeritav veekogus
Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist
Programmeeritav kohvikangus 5 taset
Kohvi kanguse muutmine enne kohvi valmistamist
Programmeeritav tõmbetemperatuur 3 taset

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

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

Nutikas eelsoojendus
Aktiivne kohviubade olemasolu jälgimise süsteem
Energiasäästurežiim (E.S.M.©) 2 taset
Suure võimsusega pump, 15 baari 3
Termoplokiga küttekeha 3
Paralleelsed vedelikusüsteemid 2
Vedelikusahtli jälgimissüsteem
Hooldusvajaduse märguanded

Integreeritud loputus-, puhastus ja katlakiviee-
maldusprogramm

Reguleeritav vee karedusaste
JURA kohvimasina puhtus: TÜV sertifikaadiga
Valmistatud Šveitsis

Arvud
Kohvipaksusahtel (portsjonit) umbes 40
Oamahutid koos aroomikattega 2 × 650 g
Toitejuhtme pikkus umbes 1,1 m
Pinge 220 – 240 V,  

vahelduvvool / 10 A

Võimsus 2300 W
Püsiv ühendus veevarustussüsteemiga G 3/4"
Vedelikusahtli äravool DN 15
Kaal 22 kg
Mõõtmed (L × K × S) 32 × 56,5 × 49,7 cm
Kontrollid

Disain ja materjalid
3 mm paksune must anodeeritud alumiiniumist 
esipaneel

TFT-värviekraan
Õhutusavad (Venti Ports)

Reguleeritava kõrgusega topelttila (piim/kohv) 70 – 159 mm
Reguleeritava laiusega kohvitila 20 – 50 mm
Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila 69 – 165 mm
Merevaigukollane tassivalgustus
Valge tassivalgustus
Suurepärane müraisolatsioon

Lisatarvikud
Tassisoojendi lisatarvikuna
Kompressor Cooler Pro lisatarvikuna
Arveldussüsteem lisatarvikuna
Kohvipaksu eemaldamise komplekt lisatarvikuna
Kohvi kaasamüügi varustus lisatarvikuna
MDB-liides lisatarvikuna



Suure võimsuse ja elegantse viimistlusega GIGA X8c Professionalil on ainulaadne 
kiirvalmistuse funktsioon, mis võimaldab valmistada täiusliku kohvi rekordajaga. 
Optimaalselt tõmmanud kohv segatakse täiendava möödavooluklapi abil kuuma 
veega masina sees. Protsessi käigus ei kannata kohvi maitseomadused. Kui kohv 
on ületõmmanud, sisaldab lõpptoode rohkem ebameeldivaid happelisi ja 
mõrusid koostisosi. Tänu kiirvalmistuse funktsioonile ja aega säästvale intui-
tiivsele kasutamisele sobib GIGA X8c Professional suurepäraselt toitlustusette-
võtetesse. Kui vajate kohvimasinat, mis töötaks tõhusalt ja pidevalt kogu 
päeva, soovitame seda kompaktset lahendust, millel on püsiv ühendus veeva-
rustussüsteemiga.
 
Tehnoloogia
Kolmas termoplokk tagab masina efektiivseks tööks olulise eriti kuuma vee, mis 
võimaldab valmistada täiusliku kohvi rekordkiirusel. Kuum vesi lisatakse värskelt 
tõmmanud kohvile möödavooluklapi abil ning need segatakse masina sees.  
Kiirvalmistuse funktsiooni saab kohandada konkreetsetele nõuetele. 29 erinevat 
toodet nagu ka avaekraani saab vajadust mööda või kliendi soove arvestades 
eraldi programmeerida. Näiteks on võimalik tooteid kasutaja eelistuste järgi 
ekraanil ümber nimetada ja paigutada. Kaks keraamiliste teradega veskit tagavad 
kiire, täpse ja ühtlase jahvatuse aastateks ning vähendavad jahvatusaega varase-
maga võrreldes 75%.

Puhastamine ja hügieen
Masinat on lihtne kasutada ja programmeerida, aga ka väga kerge hooldada. 
Sisseehitatud loputus-, puhastus- ja katlakivieemaldusprogrammid muudavad 
masina kasutaja elu tõeliselt lihtsaks ja tagavad TÜV nõuetele vastava puhtuse. 
GIGA X8c Professionali eeliseks on väga pikk hooldusvahemik, eriti kui kasutada 
seda koos filtrisüsteemiga CLARIS.

Kohandatav
Arvukad lisatarvikud, mille hulka kuuluvad nii tassisoojendi, piimajahuti,  
kohvipaksu eemaldamise komplekt, vedelikusahtli äravoolu komplekt ja arvel-
dussüsteemi liides kui ka meeldiva välimusega hoiustamis- ja serveerimisva-
hendid, aitavad luua täpselt Sinu nõudmistele vastava kohvivalmistuslahenduse.

GIGA väärtuse kaitse (teatud turgudel)
Lisaks kõrgetele kvaliteedistandarditele pakub JURA nüüd GIGA klientidele ka 
uudset eksklusiivset teenust. See kõikehõlmav teeninduspakett tagab profes-
sionaalsete kohvimasinate töökorras oleku ja väärtuse säilimise 25 kuu või 
45 000 valmistuskorra jooksul. Pakett sisaldab ka näiteks kahte ülevaatust 9 ja 
18 kuu järel.*

*Võib olenevalt turust varieeruda.

Kasutuskohad

Ideaalne valik järgmistesse 
kohtadesse:
 suured kontorid
  seminari- ja konverentsi-

keskused
 toitlustusettevõtted
 kohvi kaasamüügiga te 
 gelevad ettevõtted

GIGA X8c Professional

PROFESSIONAL

Kiire professionaalne kohvimasin, millel 
on püsiv ühendus veevarustussüsteemiga

2 ristretto’t
26 sekundit

Kuum vesi (200 ml)
28 sekundit

2 espressot
27 sekundit

2 koorega kohvi
38 sekundit

Kannutäis kohvi (360 ml)
1 minut 55 sekundit

2 caffè latte’t
1 minut 5 sekundit

2 latte macchiato’t
1 minut 8 sekundit

2 cappuccino’t
1 minut

Valmistamisajad

Kaks professionaalset keraamiliste 
teradega veskit

Kohandatav avaekraan

Kiirvalmistuse funktsioon tänu 
täiendavale kuuma vee mööda-
vooluklapile.

GIGA väärtuse kaitse

GIGA 
Value 
Protection


