
IMPRESSA XS9 Classic
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Tehnilised andmed

Eelised
Latte macchiato valmistamine ühe nupuvajutusega
Cappuccino valmistamine ühe nupuvajutusega
Üks või kaks tassitäit kohvi ühe valmistuskorraga
Üks või kaks tassitäit espressot ühe valmistuskorraga
Suurepärane müraisolatsioon
Energiasäästurežiim (E.S.M.©)
Eraldi tilad kuuma vee ja auru jaoks
Graafiline ekraan
Aktiivne kohviubade olemasolu jälgimise süsteem
Automaatne piimasüsteemi puhastus
Jahvatatud kohvi täiteava

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

CLARISe filter
Reguleeritava suurusega tõmbekamber 5–16 g
Võimas kuueastmeline kooniline veski
Suure võimsusega pump, max 15 baari
Termoploki tehnoloogia 2 plokki
Piimavahusti
Reguleeritava kõrgusega kohvitila 66–146 mm
Programmeeritav kohvikangus
Programmeeritav tõmbetemperatuur
Programmeeritav veekogus
Kuumaveefunktsioon

Sisseehitatud loputus-, puhastus- ja 
katlakivieemaldusprogramm

Programmeeritav väljalülitusaeg
Toitelüliti
Valmistatud Šveitsis

Programmeerimine
Programmeeritav kuuma vee kogus

Mahutavus
Oamahuti / lisatarvikuga suurendatav kuni 260 g / 730 g
Kohvipaksusahtel max 40 portsjonit
Veepaak 5.7 l

Faktid ja arvud
Kaal 13.6 kg
Mõõtmed (L × K × S) 41 x 47 x 39 cm
Toitejuhtme pikkus umbes 1,1 m
Voolutugevus 10 A
Pinge 220–240 V/ 50 Hz
Võimsus 1350 W
Kontrollid

IMPRESSA J9 One Touch TFT Technische Übersicht

JURA-Standards
Variable Brüheinheit von 5 bis 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Pulvererkennung für zweiten, gemahlenen Kaffee
Heißwasserfunktion
Cappuccino-Düse
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk
Filterpatrone CLARIS
Hochleistungspumpe, 15 bar
Thermoblock-Heizsystem

Integriertes Spül-, Reinigungs- und  
Entkalkungsprogramm

Wasserhärte einstellbar
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter
Swiss made

Spezifische Vorzüge
Latte macchiato auf Knopfdruck
Cappuccino auf Knopfdruck
TFT-Farbdisplay
Intelligentes Vorheizen
Integriertes Zubehörfach

TÜV-Zertifikat für anwenderfreundliches  
Benutzerhandbuch

 

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten
Kaffeewassermenge programmierbar
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar
Kaffeestärke programmierbar 5 Stufen
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar
Brühtemperatur programmierbar 2 Stufen
Heißwassertemperatur programmierbar 3 Stufen
Klartext-/Grafikdisplay
Rotary Switch
Aktive Bohnenüberwachung
Überwachte Restwasserschale

Integriertes Cappuccino-Spül- und  
Reinigungsprogramm

Pflegestatusanzeige

Design und Materialien
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 65 – 111 mm
Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf 20 – 50 mm
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf 110 – 153 mm
Tassenbeleuchtung weiß
Tassenbeleuchtung amber
Sound Design

Zubehör
Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l
Tassenwärmer optional
Cool Control optional

Kabellänge ca. 1,1 m
Spannung 230 V AC
Leistung 1450 W
Energieverbrauch 12 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.© ca. 5 Wh
Stand-by-Leistung ≤ 0,1 W
Gewicht 10,9 kg
Maße (B x H x T) 23,8 x 34,2 x 43,3 cm
Prüfungen     
Artikelnummer / Farbe 13560 Brillantsilber

In Zahlen
Füllmenge Wassertank 2,1 l
Kaffeesatzbehälter (Portionen) ca. 16
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 250 g
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JURA – kui armastad kohvi

Mitmekeelse dialoogsüsteemiga ekraan 7 keelt
Protsessi kulu jälgimine
(riba ekraanil näitab, kui kaugele toiming on jõudnud)

Hooldusvajaduse märguanded



Keskkonnasäästlikkus

Disain

Latte macchiato ja cappuccino 
valmistamine ühe nupuvajutusega

Kasutuskohad

 Vastuvõturuumid

 Kontor

 Ooteruumid

 Toitlustusettevõtted

 Baarid

Lisatarvikud (saadaval lisavarustusena)
Tassisoojendi
Piimajahuti Cool Control
Piimajahuti Piccolo
Suur oamahuti (730 g)
Modulaarne arveldussüsteem koos MDB-liidesega
Veevõrguga ühendamise võimalus
Serveerimisalused
Filter CLARIS White

PROFESSIONAALNE

Järeleproovitud, ihaldusväärne, 
vastupidav

IMPRESSA XS9 Classic

Tänapäeval ei tähenda sõna „kohv” inimeste jaoks enam pelgalt 

espressot või piimaga kohvi, vaid ka menukaid kohvijooke nagu latte 

macchiato ja cappuccino. Kohvijooke eelistatakse üha enam ka 

väikestes poodides, kontorites ja toitlustusettevõtetes. Niisiis on 

teretulnud uudis, et IMPRESSA Xs9 Classicuga saab valmistada tervelt 

12 erinevat kohvi – sealhulgas latte macchiato’t – ühe nupuvajutusega. 

Tänu oma kompaktsetele mõõtmetele ja kergele kaalule (13,8 kg) võtab 

masin vähe ruumi ja seda on kerge liigutada.

Disain

Algusest peale oli selge, et masina disain peab peegeldama meie 

värskelt valmistatud kohvijookide head kvaliteeti ja erilisi omadusi. 

Taustavalgustusega piltkirjadega valikulüliti, pöördlüliti ja graafiline 

ekraan ei ole mitte ainult visuaalses mõttes efektsed, vaid muudavad 

ka menüüdes liikumise ja valikute tegemise äärmiselt lihtsaks. I-le 

paneb täpi suurepärane tassivalgustus.

Keskkonnasäästlikkus

IMPRESSA Xs9 Classic aitab Sul keskkonda kaitsta ja raha säästa. 

Energiasäästurežiimil (E.S.M.©) tarbib masin kuni 40% vähem energiat 

ja kui soovid, siis lülitub teatava aja möödudes automaatselt 

ooterežiimile. JURA täidab seega juba praegu 2013. aastal ooterežiimi 

kohta kehtima hakkavaid rangeid nõudeid (maksimaalne lubatud 

energiatarbimine: 0,5 W).

One Touchi tehnoloogia

Enamik meist peab hästi valmistatud kohvi mõnusaks igapäevaseks 

naudinguks. Tänu JURA ainulaadsele One Touchi tehnoloogiale ei ole ka 

piimaga kohvijookide valmistamine enam aeganõudev. Uue IMPRESSA 

Xs9 Classicuga valmivad cappuccino ja latte macchiato ühe 

nupuvajutusega, nii et tassi ei ole vaja vahepeal liigutadagi.

Täiuslik lahendus kohvisõbrale

Lisatarvikud nagu tassisoojendi koos sobiva piimajahuti või vastava 

arveldussüsteemiga laiendavad masina kasutusvõimalusi ja vajaduse 

korral sobib see ka üldkasutatavatesse kohtadesse. Tänu lihtsatele ja 

loogilistele juhtnuppudele on masinat lihtne kasutada isegi neil, kellel 

on kohvimasinatega vähe kogemusi või need üldse puuduvad. 

Programmeerimisnupud on peidetud diskreetselt kaane alla. Soovi 

korral saab need koguni blokeerida või muuta ligipääsetavaks ainult 

kindlatele kasutajatele.Täiuslik lahendus kohvisõbrale


