JURA X8
פתרון הקפה האמין ,המגוון והמקצועי ביותר

הצטיינות במגוון ובאיכות
אי אפשר לעמוד בפני הרבגוניות של ה  .X8היא מתמחה בהכנת שלל
משקאות קפה ,עם חלב ובלעדיו ,בספלון או במאג .בנוסף ,האפשרות
לבחור ברמות טמפרטורה שונות עבור מים חמים ,הינה מוערכת במיוחד
על ידי אוהבי התה.
יחידת המזיגה הכפולה העמידה ,המתכווננת לגובה ,מפיקה ספל אחד או
שניים של קפה ,וזאת בלחיצת כפתור אחת .זו המכונה האידיאלית
והשימושית ביותר עבור עמדות של שירות עצמי ,הודות לידית למיקום
הספל ולמקשי ההכנה הגדולים והבולטים.
ניתן לשנות את מיקום המוצרים על גבי הצג ,מה שמעניק שליטה מלאה
על המשקאות הזמינים להכנה .לבחירתכם ,ניתן להשתמש במיכל המים
הסטנדרטי והגדול של  5ליטרים ,או במערכת ריכוך המים החדשה .ה-
 X8מציעה ביצועים מצוינים עבור הן מיקומים ניידים והן במיקום קבוע.

פסגת הטכנולוגיה להנאה מושלמת
המטחנה החדשנית  Aroma G3טוחנת את פולי הקפה על המקום בכל
הכנה ,כדי להפיק את הקפה הטרי ביותר ,בדרגת הטחינה המדויקת
ביותר .בזכות מהירות הטחינה הכפולה ,הארומה נשמרת במלואה.
תהליך החליטה בפעימה ( )® PEPמייעל את זמן המיצוי עבור משקאות
קפה קצרים ,כמו אספרסו וריסטרטו ,לטעם המתפוצץ בפה .הX8 -
מצוידת ביחידת מזיגה כפולה המתכווננת לגובה ,אשר עוברת באופן
אוטומטי ממצב של חלב חם למצב של הקצפת חלב ,תוך שימוש
בטכנולוגיית ההקצפה המעודנת העדכנית ביותר של .Jura
כל מקשי ההפעלה מסודרים בחזית המכונה ,ניתנים לזיהוי מהיר ונגישים
בקלות ממבט ראשון .אפילו המילוי של מיכל המים ומיכל הפולים אפשרי
מהחזית .גם מיכל המים וגם מיכל הפולים מצוידים במנגנון נעילה ,כדי
למנוע גישה לא מורשית.
מגש הטפטוף ומיכל עוגיות הקפה המשומשות מעוצבים באופן ארגונומי.
הם ניתנים לשליפה ביד אחת בלבד ,וכך מאפשרים ריקון זריז וקל.
קונספט התפעול הינו ברור מאין כמוהו .תצוגת ה TFT -מסודרת בצורה
אנכית ,ומשלבת מקשים בולטים לעין ,כך שפעולת ההכנה הינה ברורה,
קלה ופשוטה מאד ,אפילו עבור מי שמשתמשים במכונה לראשונה.
עמידה בתקן ההיגיינה TÜV
התחזוקה של ה X8 -הינה פשוטה ואינטואיטיבית ממש כמו התיפעול.
תוכניות השטיפה והניקוי המובנות ,בשילוב עם מוצרי הניקוי הייחודיים
של  ,Juraמבטיחים ניקיון והיגיינה מושלמים ,העומדים בתקן  .TÜVניקוי
מערכת החלב מתבצע באופן אוטומטי ,בלחיצת כפתור אחת .ניתן לפרק
את יחידת המזיגה הכפולה בקלות לצורך ניקוי .היחידה ניתנת להחלפה
במהירות ,במידת הצורך.
התאמה מושלמת לצרכים שלכם
ניתן לשלב את ה X8 -עם מכונות קפה נוספות ,אביזרים אלגנטיים כגון
מחמם ספלים ,מערכת טיהור מים או מערכת חיוב .לכן ,ה X8 -הופכת
לבסיס האידיאלי של פתרונות קפה מותאמים אישית.

מתאימה לשימוש ב:







יתרונות

מזנונים
חנויות נוחות
פיצוציות
משרדים גדולים
קייטרינג
אזורי שירות עצמי



 12תכניות להכנת משקאות בלחיצת כפתור אחת



אפשרות לנעילת מיכל הפולים ומיכל המים למניעת פריצה



אפשרות למניעת ההפעלה כדי למנוע הכנת משקאות בשוגג ,למשל
במהלך ניקוי.



 6מקשי הכנה גדולים בחזית וכן  1מקשי ניווט ,להכנת קפה בלחיצת
כפתור אחת

אביזרים נלוויים (לרכישה נפרדת)
מקרר  6.6 Cool Control Basicליטרים

מחמם ספלים

מגירת כפיות

מערכת חיוב באשראי Cashless

מערכת חיוב במטבעות Smart

מערכת לניקוז עודפי נוזלים ועוגיות קפה משומשות

הרחבה למיכל הפולים לנפח  2666גרם

מפרט טכני
יחידת חליטה משתנה

X8
 5-26גרם

מערכת ארומה קדם חליטה חכמה )© ) I.P.B.A.S.



חימום מראש חכם



בקרת פולים אקטיבית



מצב אפס אנרגיה ( ©) E.S.M.



משאבה בהספק גבוה

 25בר

מערכת חימום תרמו -בלוק

1

מערכת נוזלים

2

בקרה על מגשית הטיפטוף



תצוגת מצב התחזוקה



תכניות אינטגרליות לשטיפה  /לניקוי  /להסרת אבנית



התאמה לדרגת הקושי של המים



הכנת ספל אחד או שניים של אספרסו בפעולת חליטה אחת



תקן TÜV



מסנן

Claris Pro Smart

תכנות זמן הכיבוי



מתג אפס אנרגיה



תוצרת שוויץ



הכנת משקאות
12

מספר תכניות הקפה
הכנת קנקן קפה באיכות של אספרסו



הפקת מים חמים לתה



הכנת קנקן קפה (  066מ " ל )

 1דקות  16שניות

הכנת  1קפוצ ' ינו

 2דקה  21שניות

הכנת  1אספרסו

 81שניות

הכנת ספל מים חמים (  166מ " ל )

 56שניות
16

כמות משקאות מקסימלית מומלצת ליום

עיצוב וחומרים
תצוג ה
יחידת מזיגת קפה  /חלב מתכווננת לגובה

 TFTצבעוני
 65-250מ " מ

צינור מים חמים



תאורת ספל בצבע ענבר ובצבע לבן



עיצוב אקוסטי ( סאונד )



יתרונות ייחודיים
JURA Connect App, JURA Connect App Professional

תאימות לאפליקציה
התאמה למערכות חיוב



טכנולוגיית קצף מעודן



הכנת חלב חם או הקצפת חלב



תואם ל Smart Connect


G3

מטחנה
®

תהליך מיצוי בפעימה ) P.E.P ( Pulse Extraction Process

Aroma


הגדרות ואפשרויות תכנות
תכנות כמות המים



כמות המים ניתנת לשינוי עבור כל הכנה בנפרד



תכנות דרגת החוזק של הקפה
כמות הקפה ניתנת לשינוי עבור כל הכנה בנפרד
תכנות טמפרטורת החליטה
תכנות כמות החלב
תכנות טמפרטורת המים החמים

 26דרגות

 1דרגות

 0דרגות

תכנות כמות המים החמים



תכנות זמן הכיבוי



הצגת מספר ההכנות לכל סוג משקה



תכנית אינטגרלית לשטיפה ולניקוי של מערכת החלב



שטיפה אוטומטית של מערכת החלב



תצוגת הזמן הנותר



מפרט
קיבולת מיכל המים
קיבולת מגש עוגיות הקפה המשומשות ( מס  .מנות )
מספר מיכלי פולים
קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה
אפשרות להגדלת קיבולת מיכל הפולים
אורך הכבל החשמלי
מתח
זרם
הספק
תדירות
צריכת אנרגיה בהמתנה
משקל
מימדים ( רוחב  xגובה  xעומק )

 5ליטר ים
86
2
 566גרם
 2666גרם
 2.1מטר
220 -240 V AC
 26אמפר
1450 W
50 Hz
<0.5 W
 28ק " ג
 37.3 X 47 X 46.1ס " מ

