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Kolm kohvijooki ühe nupuvajutusega

Suur ekraan, mida on mugav kasutada

P.E.P.® ja peene vahu tehnoloogia täiusliku kohvi valmistamiseks

Enneolematult suur kohvijookide valik

 

JURA Z8 valmistab võrreldamatu 
kvaliteediga kohvi. Pikkade 
kohvijookide korral kasutab see 
maailma esimene ühe nupuvajutusega 
lungo funktsiooniga täisautomaatne 
espressomasin erilist valmistusviisi, 
milles kombineeritakse kohv 
tõmbeprotsessi ajal kuuma veega. 
Tulemusena valmib täidlane ja maitsev 
kohvijook. Impulss-tõmbeprotsess 
(P.E.P.®) annab ristretto’le ja 
espressole võrratu maitse ning tänu 
peene vahu tehnoloogiale ja 
automaatsele üleminekule piimalt 
piimavahule õnnestuvad moekad 
kohvijoogid alati suurepäraselt. Tänu 
kergesti mõistetavale 4,3-tollisele 
puutetundlikule värviekraanile on väga 
lihtne masinat kasutada ja 21 eri 
kohvijoogi vahel valida. Soovi korral 
võimaldab Smart Connect masinat 
tarvitada isegi JURA kohvirakendusega. 
Lisaks tuvastatakse veefilter CLARIS 
tänu RFID-tehnoloogiale automaatselt.

Maailma parimate baristade oskustest inspiratsiooni saanud Z8 muudab 
kohvijoomise kauakestvaks naudinguks. Caffé Barista, Lungo Barista ja kannutäie 
kohvi valmistamisel kasutatakse valmistusviisi, milles kombineeritakse kohv 
tõmbeprotsessi ajal kuuma veega, et luua täidlane ja maitsev kohvijook. 

4,3-tolline puutetundlik värviekraan asetab JURA espressomasinate kasutajaliideste 
vallas silmapaistvale kohale. Suurepärase ekraaniga samaväärselt muljetavaldav on 
uus kasutuspõhimõte. Espressomasin paistab silma oma selge paigutuse ja ajaga 
kaasaskäimise lihtsuse poolest. Puutetundlik ekraan asetab Su lemmikkohvi sõna 
otseses mõttes käeulatusse. Kohvijooke saab individuaalselt programmeerida, ümber 
nimetada, kopeerida ning puutetundlikul ekraanil ringi liigutada. Tänu funktsioonile 
Smart Connect saab kohvimasinat Z8 kontrollida ka JURA rakendusega.

JURA Z-seeria uusim lipulaev on täiusliku kohvi valmistamise meister. Šveitsi 
tipptasemel tehnoloogiad tagavad barista väärilise kvaliteedi. AromaG3 veski on nüüd 
kaks korda kiirem, säilitades ühtlasi kohviubade hõrgu aroomi. Impulss-
tõmbeprotsess (P.E.P.®) tagab optimaalse tõmbeaja, sest kuum vesi pressitakse 
lainetena läbi kohvipulbri. Espressomasin valib automaatselt parima tõmbeaja ja 
ristretto või espresso veekogusele vastava impulsside arvu. Piima ja piimavahuga 
kohvijookide valmistamine on erakordselt lihtne – piisab vaid ekraani puudutamisest. 
Masin lülitub piimalt piimavahu valmistamisele ümber automaatselt. 
Piimatemperatuuri saab iga kohvijoogi jaoks eraldi muuta maitse-eelistuste järgi.

Z8 on mitmekesisuse ja valikuvõimaluse kehastus. Klassikalised kohvijoogid on 
täidlased ning aromaatsed. Moekaid ja maitsvaid kohvijooke, katab kerge ja õhuline 
piimavaht. Ekraani puudutades saab valida 16 erinevat kohvijooki, pöördlülitit 
kasutades aga lausa 21 erinevat kohvijooki. Lisaks saab luua isikupäraseid jooke ning 
anda neile nimesid: lase kohvi abil oma kujutlusvõimel lennata. Kaks pumpa ja kaks 
küttekeha võimaldavad kohvi teha ning piima kuumutada korraga, et saaksid 
valmistada näiteks taasavastatud klassiku, café au lait. Z8 vastab ka teesõprade 
rangetele nõuetele, kuumutades vee rohelise ja musta tee jaoks sobivale 
temperatuurile.



JURA – if you love coffee

Tehniline ülevaade
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JURA põhiomadused


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.©)
Mitmetasemeline veski AromaG3

Filter CLARIS Smart
Suure tootlikkusega (15 bar) pump
Termoplokiga küttesüsteem
Nutikas eelsoojendamine
Integreeritud loputus-, puhastus- ja 
katlakivieemaldusprogramm
Integreeritud piimasüsteemi loputus- ja
puhastusprogramm
Reguleeritav veekaredus
Säästulüliti Zero-Energy Switch või toitelüliti
Valmistatud Šveitsis
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Iseloomulikud eelised
Ühe nupuvajutuse funktsioon
Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®)
Nutikas veesüsteem (I.W.S.®) ja filter
CLARIS Smart
Automaatne ümberlülitus piimalt piimavahule
Värviline TFT-ekraan
Puutetundlik ekraan 
Pöördlüliti
Juhtmevaba ühenduse valmidus
Ühilduvus JURA kohvirakendusega
Kuuma vee süsteem (3 temperatuuritaset)
Jahvatatud kohvi jälgimise süsteem
Aktiivne kohviubade jälgimise süsteem
Vedelikusahtli jälgimise süsteem 
Hooldusvajaduse märguanded





 




4,3 tolli

10 taset

10 taset

10 taset
3 taset
3 taset



















Seaded ja programmeerimisvõimalused
Programmeeritav kuuma vee kogus
Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist
Seadistatav kohvi kangus
Kohvi kanguse muutmine enne kohvi valmistamist
Jookide salvestamine, kopeerimine ja isikupärastamine
Programmeeritav piimatemperatuur
Programmeeritav piimavahu temperatuur
Programmeeritav tõmbetemperatuur
Seadistatav kuuma vee temperatuur
Programmeeritav väljalülitumisaeg











Disain ja kasutatud materjalid
3 mm alumiiniumist esipaneel (Alu Frame Design©)

Valge tassivalgustus
Merevaigukarva tassivalgustus
Sinine veepaagivalgustus
Suurepärane müraisolatsioon











Tavavarustusse kuulub veel
Piimasüsteemi puhastusnõu 

Arvud
Reguleeritava laiusega kohvitila
Reguleeritava kõrgusega topelttila (piim/kohv)
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

21–50 mm
80–153 mm
80–153 mm
2,4 l
u 20
280 g
u 1,1 m
230 V
2450 W
25 Wh
8 Wh
≤ 0,01 W
13,4 kg
32 × 38 × 45 cm
15063/alumiinium

Ülevaade eelistest
 ■ Ühe nupuvajutusega lungo maheda aromaatse pika 

kohvi valmistamiseks

■ 4,3-tolline ja lihtsa kasutuspõhimõttega puutetundlik 
värviekraan

■ Kvaliteetne kohv tänu veskile AromaG3 ja 
impulss-tõmbeprotsessile (P.E.P.®)

■ Kohvi ja piima saab valmistada korraga, et luua 
ideaalne café au lait

 

  

 

 


