
 

 
 

 מפרט טכני

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

 

G I G A  X 7 c   

חידת חליטה משתנה   גרם 5-61, י

 I.P.B.A.S.©    מערכת קדם חליטה חכמה

  חימום מראש חכם 

  בקרת פולים אקטיבית

  (©.E.S.M)אנרגיה ב חיסכוןמצב 

 2 בר 65, משאבה בהספק גבוה

ק-מערכת חימום תרמו  2 בלו

 מקבילות 2 מערכת נוזלים

  בקרת מגשית טיפטוף

  מצב התחזוקהתצוגה 

נון  וו  דרגות 5 דרגות הטחינה של הדיסק הקרמי חשמלי כי

קוי/תכניות אינטגרליות לשטיפה ת/לני   להסרת אבני

  התאמה לדרגת הקושי של המים

  ספל אחד או שניים של אספרסו בפעולת חליטה בודדה

נון מים   Claris  מערכת סי

  כיבוי/מתג אפס אנרגיה או מתג הדלקה

ץ  וי   תוצרת שו

 651 ליום מומלצת מקסימליתספלים כמות 

 

  יתרונות ייחודיים 

 01 השונים הניתנים לתיכנותקפה המספר משקאות 

  בלחיצת כפתור אחתהכנת משקאות 

טומטי מחלב לחלב מוקצף   מעבר או

ני   Barista מתכו

  הכנת קנקן קפה משובח

ם 3 םיחממים מערכת  רמות חו  

  אופציה לשימוש באבקת קפה טחון מראש

'שנ 31' דק 2 (ל"מ 311)הכנת קנקן קפה   

'שנ 22' דק 6 לאטה מקיאטו 2הכנת   

נו 'קפוצ 2הכנת   'שנ 21' דק 6 י

  'דק 6 קפה  2הכנת 

  'שנ 35  אספרסו 2הכנת 

 'שנ 21  (אספרסו קצר)ריסטרטו  2הכנת 

'שנ 22 (ל"מ 211)מים חמים   

דן של  גיית קצף מעו  JURA טכנולו

  הכנת חלב חם או מוקצף

 מטחנה עם דיסק קראמי הניתנת להתאמה אלקטרונית
 

 

 2 מספר המטחנות

  משפך למילוי באבקת קפה טחון 

הוי שימוש באבקת קפה טחון מראש   זי



 

 
 

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

  כנותיתגדרות ואפשרויות ה

  וכמות החלב כמות המים כנותית

  אפשרות להתאים את כמות המים בכל הכנה  

 דרגות 5   דרגת החוזק של הקפה כנותית

  אפשרות להתאים את דרגת החוזק של הקפה בכל הכנה  

 דרגות 3 תכנות טמפרטורת החליטה

 דרגות 3 תכנות טמפרטורת המים החמים 

  כפתור הפעלה מסתובב

 2 מקשי הכנה ניתנים לתיכנות

פוס  תן לאי מי ני   מונה יו

י תיכנות מועד הדלקה בו כי   ו

נים עבור כל יום בשבוע בוי והדלקה שו   תיכנות מועדי כי

  מראה את מספר ההכנות עבור כל מוצר בנפרד

  מונה ספלים מתאפס

קוי הקפוצ ני   ינטור'תכנית אינטגרלית לשטיפת ו

טומטית    שטיפת חלב או

נותרתצוגת    קצב התקדמות /  זמן 

  הפקת קבוצות קוד 

   תאלחוטיהכנה 

  םהעיצוב והחומרי

ני TFTצג    צבעו

ר רו וו   פתחי אי

ג חידת מזי נו'קפוצ)כפולה  הי  מ"מ 71-655 מתכווננת לגובה (קפה/י

חידת מזיגת קפה מתכווננת לרוחב  מ"מ 21-51 י

רית מים חמים מתכווננת לגובה נו  מ"מ 15-615 צי

 לבן ואמבר תאורת ספל

  נורית בקרה למיכל הפולים

  מיכל מים נפרד להסרת האבנית

צוב אקוסטי    (סאונד)עי

  תא איחסון אינטגרלי

 במספרים 

לים  01~ מספר מנות במיכל הפו

לים בעל יקיבולת מיכל  X 2 גרם 151 מכסה לשמירה על הארומהה יהפו

 מטר 6.6 ורך הכבל החשמליא

 V AC 220-240  מתח

 W 2300 הספק

רות זרם  amp, 50 Hz 10 ותדי

ם  " G 3/4 –אינטגרלי  חיבור קבוע למי

ז קו רית ני נו  DIN15 צי

 W 0.5 ≥ בהמתנהצריכת אנרגיה 

 ג"ק 62.2 משקל 

 מ"ס x 56.5 x 49.7 32 (עומק xגובה  xרוחב )מימדים 

 


