
 

 
 

E N A 8  One Touch  
 

 JURAהסטנדרט של                יתרונות ספציפיים

גי משקאות הקפה )  12 מספר סו  ◼ (®.P.E.Pתהליך מיצוי בפעימה 

 גרם  6-10 יחידת חליטה משתנה  ◼ מכונה חכמה )בינה מלאכותית(

(  Oneפונקציית לחיצה אחת 
Touch) 

 ◼  ©IPBAS חכמהמערכת קדם חליטה   ◼

 רב שלבית G3Aroma מטחנה  ◼ חימום מראש חכם 

(  1 בר 15משאבה בהספק גבוה,    (.I.W.S®מערכת מים חכמה 

 1 בלוק-תרמומערכת חימום   ◼  .J.O.E®התאמה אל 

 1 מערכת נוזלים  ◼ WiFiהכנה ל 

Smart Connect ◼   גיית קצף מעודן של לו  ◼ JURAטכנו

י  באבקת קפה טחון שימוש זיהו
 מראש

 HP1 מערכת חלב  ◼

לוי באבקת קפה טחון מראש  ◼ בקרת מגשית טיפטוף  ◼ משפך למי

 ◼ תצוגה מצב התחזוקה  ◼ מכסה לשימור הארומה

  
תכניות אינטגרליות  

 לשטיפה/לניקוי/להסרת אבנית
◼ 

  
יו תכניות אינטגרליות לשטיפה   לניקו

 של מערכת החלב 
◼ 

  עיצוב וחומרים
 

ן מים  נו  מערכת סי
CLARIS Smart 

CLARIS Smart mini 

גיינה אירופאי   ◼ מ"מ 3מסגרת אלומיניום בעובי   ◼ TÜVעמידה בתקן הי

ני TFTמסך מגע  עמידה בתקן  (©.E.S.Mאנרגיה )ב חיסכוןמצב   ◼ צבעו
גיינה אירופאי  הי

TÜV 
בוי  לבן ואמבר תאורת ספל  ◼ מתג אפס אנרגיה או מתג הדלקה/כי

 

 הגדרות ואפשרויות תיכנות 

 ◼  כמות המיםכללי ואפשרות להתאים פרטנית את  כנותית

 דרגות 10   דרגת החוזק של הקפהאת  להתאים פרטניתכללי ואפשרות כנות ית

 דרגות 3 כנות טמפרטורת החליטהית

 דרגות 3 כנות טמפרטורת המים החמים ית

י  ◼ תיכנות מועד כיבו

 
 

 במספרים 

וננת לגובהכפולה  היחידת מזיג  מטר 1.1 אורך הכבל החשמלי  מ"מ  55-138 מתכו

וננת לגובה ת קפהיחידת מזיג  230V / 1450W הספק/מתח  מ"מ  55-138 מתכו

ינו מיחידת מזיג צ' וננת לגובהת קפו  amp 10 זרם   מ"מ  55-138 תכו

 0W בהמתנהצריכת אנרגיה   מ"מ  55-138 תכווננת לגובהת מים חמים מיחידת מזיג

 "גק 9.4 משקל   60 כמות ספלים מקסימלית מומלצת ליום

 ס"מ 27.1 רוחב   ליטר 1.1 מיםקיבולת מיכל ה

 ס"מ 32.3 גובה  גרם 125 הפוליםקיבולת מיכל 

גיות קפה מספר מנות במיכל ה עו
 המשומשות

 ס"מ 44.5 עומק  10

 2019 שנת מודל   

 


