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J6 on vaieldamatult üks ahvatlevamaid
viise hea maitse väljendamiseks.
Masina disain on tänu rafineeritud
materjalidele ja esiletõstetud joontele
täiuslik ning harmooniline. Tipptasemel
tehnoloogia tagab, et kõik valmistatud
kohvijoogid avaldavad oma kvaliteediga alati muljet. Masinaga on lihtne
ümber käia ja soovi korral saab seda
kasutada ka lisavalikusse kuuluva
Smart Connecti abil. Selle tippklassi
täisautomaatse espressomasina
krooniks on suurepärased hooldusprogrammid ja TÜV-sertifikaati väärt
hügieen.

Parimad tulemused kõigis kategooriates tänu impulss-tõmbeprotsessile P.E.P.® ja
peene vahu tehnoloogiale
Mitu uuenduslikkuse tippsaavutust tagavad, et nii klassikalised kui ka moodsad
kohvijoogid valmivad hämmastava kvaliteediga: AromaG3 veski on nüüd kaks korda
kiirem, säilitades ühtlasi kohviubade hõrgu aroomi. Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®)
tagab lühikeste kohvijookide korral optimaalse tõmbeaja ning võimaldab valmistada
enneolematult maitsvat ristretto’t ja espressot. Moodsad piima ja piimavahuga
kohvijoogid on tänu peene vahu tehnoloogiale täiuslikud. Gurmaanid andsid J6-le
aroomi eest kõrgeimad hinded.
Lihtne kasutada – soovi korral saab jooke valmistada rakenduse kaudu
Loogiline struktuur ja hõlpsalt mõistetavad graafilised sümbolid muudavad masina
kasutamise lihtsaks. TFT-ekraani ja pöördlüliti abil leiad valikust kiiresti enda lemmik
kohvijoogi. Soovi korral saab J6 espressomasinat kasutada ka JURA rakenduse kaudu.*
Tänu RFID-tehnoloogiale tuvastab nutikas veesüsteem (I.W.S.®) automaatselt veefiltri
olemasolu. Vahetatava piimatila ja -vooliku saab ruumi säästmiseks paigutada
kohandatud sisemusega hoiulaekasse. Nii on mõlemad tarvikud alati käeulatuses.
Eraldi kuumaveetila, piimasüsteemi puhastamise mahuti ja integreeritud hooldusprogrammid tagavad TÜV nõuetele vastava puhtuse vaid nupuvajutusega.
Mõeldud on kõigele
Toote kvaliteeti rõhutab tähelepanu pööramine kasutusmugavusele ja detailidele.
Parim näide sellest on J6 ümberkujundatud hoiulaegas. Hõlpsalt eemaldatav ning
masinpestav detail on vahetatava piimatila ja piimavooliku hoidmiseks ideaalne koht.
Seal on need kogu aeg käepärast ning paigutatud hügieenilisel, puhtal ja ruumi
säästval viisil. Täiuslikkus teie käeulatuses!
360° nauding
JURA J-seeria on saanud mitu mainekat rahvusvahelist disainiauhinda ning avaldab
oma selgete, lihtsate ja sümmeetriliste joontega muljet juba esmapilgul. Selle eduka
seeria uusimas versioonis rõhutavad Blue Crystali värvitoonis pöördlüliti, klaasist
tassialus ja kroomitud kohvitila teadlikult harmoonilist disaini. Mudelis J6 on
ühendatud kümme aastat kogemusi ja tipptasemel tehnoloogia. Tänu joovastava
aroomiga kohvijookidele, kasutusmugavusele, ideaalsele hügieenile, erakordsele
disainile ja tippkvaliteediga materjalidele on tulemuseks kõikidele meeltele naudinguid pakkuv täisautomaate espressomasin.

* Rakenduse kasutamiseks peab tootele lisama eraldi tellitava Smart Connecti Bluetooth®-i saatja/vastuvõtja.
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JURA tavavarustus
Reguleeritava suurusega tõmbekamber, mis
mahutab 5–16 g kohvipulbrit
Nutikas eeltõmbesüsteem (I.P.B.A.S.©)
Jahvatatud kohvi süsteem
Kuumaveefunktsioon
Reguleeritava kõrgusega kohvitila
Energiasäästurežiim (E.S.M.©)
Mitmeastmeline veski AromaG3
Filter CLARIS Smart
Suure tootlikkusega (15 atmosfääri) pump
Termoplokiga küttekeha
Nutikas eelsoojendamine
Integreeritud loputus-, puhastus- ja
katlakivieemaldusprogramm
Integreeritud piimasüsteemi loputus- ja
puhastusprogramm
Reguleeritav veekaredus
Säästulüliti Zero-Energy Switch või toitelüliti
Valmistatud Šveitsis
Eelised
Ühe nupuvajutuse funktsioon
Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®)
Nutikas veesüsteem (I.W.S.®)
koos filtriga CLARIS Smart
Värviline TFT-ekraan
Pöördlüliti
Juhtmevaba ühenduse valmidus
Ühilduvus JURA kohvirakendusega
Jahvatatud kohvi jälgimise süsteem
Aktiivne kohviubade olemasolu jälgimise süsteem
Vedelikusahtli jälgimise süsteem
Hooldusvajaduse märguanded
Integreeritud hoiulaegas
Seaded ja programmeerimisvõimalused
Programmeeritav kuuma vee kogus
Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist
Seadistatav kohvi kangus
Kohvikanguse muutmine enne kohvi valmistamist
Jookide salvestamine, kopeerimine ja isikupärastamine
Programmeeritav tõmbetemperatuur
Seadistatav kuuma vee temperatuur
Programmeeritav väljalülitumisaeg

































10 taset


3 taset
3 taset


Disain ja kasutatud materjalid
Valge tassivalgustus
Merevaigukarva tassivalgustus
Suurepärane müraisolatsioon





Tavavarustusse kuulub veel
Piimasüsteemi puhastusanum



Arvud
Reguleeritava kõrgusega kohvitila
Reguleeritava laiusega kohvitila
Reguleeritava kõrgusega cappuccino-tila
Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila
Veepaagi maht
Kohvipaksusahtel (portsjonit)
Oasahtel koos aroomikattega
Toitejuhtme pikkus
Võrgupinge
Võimsus
Energiatarbimine
Energiatarbimine energiasäästurežiimil
(E.S.M.©)
Energiatarbimine ooterežiimil
Kaal
Mõõtmed (l × k × s)
Artikli nr/värvus

65–111 mm
20–50 mm
110–153 mm
90–135 mm
2,1 l
u 16 portsjonit
250 g
u 1,1 m
230 V
1450 W
11 Wh
6 Wh
≤ 0,01 W
10,9 kg
28,5 × 34,2 × 43,3 cm
15111/Brillantsilber
15165/kõrgläikevalge
Puhtusestandardid

CERTIFIED

Ülevaade eelistest
 Kvaliteetne kohv tänu AromaG3 veskile ja impulsstõmbeprotsessile (P.E.P.®)
 Täiuslik One Touch: 13 kohvijooki ühe nupuvajutusega
(alates klassikalistest jookidest ja lõpetades moodsa
flat white’iga)
 Blue Crystal pöördlüliti, klaasist tassialus ja
kroomitud kohvitila
 Nutikas veesüsteem (I.W.S.®) tuvastab automaatselt
filtri olemasolu ja filter CLARIS Smart tagab parima
kvaliteediga vee

JURA – If you love coffee

