
 

 
 

 מפרט טכני

 . תואם את המכונה שברשותך אלהמידע הטכני שלעיל יתכן שחלק מ ;באופן קבועאת מוצרינו בטכנולוגיה החדשנית ביותר  ניםעדכמאנו 

 

ENA Micro 1   
  JURAהסטנדרט המשותף לכל מכונות הקפה האוטומטיות של 

חידת חליטה משתנה  גרם 6-10 י

 I.P.B.A.S.©    מערכת קדם חליטה חכמה

   אופציה לשימוש באבקת קפה טחון מראש

   מתכווננת חשמלית מטחנה דיסק קרמי

  מים חמיםלפונקציה 

  קצפת חלב ינטור לה'קפוצ

 מ"מ 85-141 ובהמזיגה מתכווננת לג יחידת

  קונית רב שלבית מטחנה 

Clarisמסנן  /Clearyl     

  בר 18, משאבה בהספק גבוה

ק-מערכת חימום תרמו    בלו

קוי/ת לשטיפהות אינטגרליותכני ת/לני    להסרת אבני

   התאמה לדרגת הקושי של המים

  מתג אפס אנרגיה 

ץ  וי   תוצרת שו

 והחומרים  העיצוב

 Alu Frame Design © מ "מ 3פאנל חזיתי מאלומיניום בעובי 

  פתחי איוורור

  יחידת מזיגה מתכווננת לגובה

  רוחביחידת מזיגה מתכווננת ל

  יחידת מזיגה מסתובבת

  תאורת ספלים

 Connector System© ערכת הקצפה   

  עיצוב סאונד

 יתרונות 

   (©.E.S.M)מצב חיסכון באנרגיה 

נו או לאטה מקיאטו בלחיצת כ'הכנת קפוצ   פתור אחתי

 Aroma Boost פונקציית 

ן הוי אבקת קפה טחו   זי

ליגנטי -קדם   חימום אינטי

גיית מסך מגע ב Sensitטכנולו ive-Touchscreen©  

  תא איחסון אינטגרלי



 

 
 

 מפרט טכני

 . תואם את המכונה שברשותך אלהמידע הטכני שלעיל יתכן שחלק מ ;באופן קבועאת מוצרינו בטכנולוגיה החדשנית ביותר  ניםעדכמאנו 

 

  תכנותהגדרות ואפשרויות 

   כמות המים תכנות

  הגדרת כמות המים בכל הכנה בנפרד

    דרגת החוזק של הקפה תכנות

  בכל הכנה בנפרד רגת החוזק של הקפההגדרת ד

  הגדרת דרגת הארומה 

  תכנות טמפרטורת החליטה

  דרגות 3מבין טמפרטורת המים החמים תכנות 

ג     טקסט תלוח תצו

  סמלים תתצוג

 TFT לוח תצוגה 

  כפתור הפעלה מסתובב

בוי תכנות   וההדלקה זמן הכי

  בקרה על מגשית הטיפטוף

  בקרת פולים אקטיבית

  בקרה על המכסה לשמירת הארומה 

  תצוגת מצב התחזוקה 

  אביזרים

 אופציונלי מחמם ספלים

 אופציונלי מיכל חלב

 מפרט

 ליטר 1.1          קיבולת מיכל המים

ם לי  9~ מספר מנות במיכל הפו

 גרם 128 מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומהקיבולת 

 מטר 1.1 -כ אורך הכבל החשמלי

 V AC, 50 Hz 230  מתח

 W 1450 הספק

 Wh 4  צריכת אנרגיה

 E.S.M.© 4 Whצריכת אנרגיה עם 

 O W בהמתנה הספק

 ג"ק 8.8 משקל 

 מ"ס x 32.3 x 44.5 23 (עומק xגובה  xרוחב )מימדים 

ם  תקני
 

 


