
 

 
 

 מפרט טכני

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

 

I M P R E S S A  J 9  O n e  T o u c h  
 
 

  JURAהסטנדרט המשותף לכל מכונות הקפה האוטומטיות של 

  גרם 5-11, יחידת חליטה משתנה

 I.P.B.A.S.©    מערכת קדם חליטה חכמה

   אופציה לשימוש באבקת קפה טחון מראש

  פונקציה של מים חמים

  ינטור'קפוצ

  יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה

  קונית רב שלבית חנה מט

 Claris   מסנן 

  בר 15, משאבה בהספק גבוה

   בלוק-מערכת חימום תרמו

   להסרת אבנית/לניקוי/ת לשטיפהות אינטגרליותכני

   התאמה לדרגת הקושי של המים

בוי/מתג אפס אנרגיה או מתג הדלקה   כי

ויץ    תוצרת שו

 
 

  יתרונות ייחודיים 

  (©.E.S.M)גיה מצב אפס אנר

נו בלחיצת כפתור אחת'קפוצ   י

  זיהוי שימוש באבקת קפה טחון מראש

  חימום מראש חכם

  תא איחסון אינטגרלי

 
 

 העיצוב והחומרים 

 מ"מ 20-50 קפה מתכווננת לרוחב מזיגתיחידת 

 מ"מ 15-111 יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה

נו'קפוציחידת מזיגת   מ"מ 150/  110 גובהמתכווננת ל י

  תאורת ספל

   (© Connector System)ערכת הקצפה 

  (סאונד)עיצוב אקוסטי 



 

 
 

 מפרט טכני

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

 

 

  תכנותהגדרות ואפשרויות 

   כמות המים תכנות

 דרגות 5   דרגת החוזק של הקפה תכנות

 דרגות  2 תכנות טמפרטורת החליטה

 דרגות 3 חמים המים התכנות טמפרטורת 

ג     גרפי/טקסט הלוח תצו

   כפתור הפעלה מסתובב

  זמן הכיבוי תכנות

  בקרת פולים אקטיבית

  בקרה על מגשית הטיפטוף

  בקרה על המכסה לשמירת הארומה

  ינטור'תכנית אינטגרלית לשטיפת הקפוצ

  תצוגת סטטוס התחזוקה

 
 

 אביזרים 

 

 Vacuum  מיכל חלב מנירוסטה 

 נליאופציו מחמם ספלים

  

 

 מפרט
 

 ליטר 2.1          קיבולת מיכל המים

 16~ מספר מנות במיכל הפולים

 גרם 250 קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה

 מטר 1.1 -כ אורך הכבל החשמלי

 V AC 230  מתח

 W 1450 הספק

 Wh 12 צריכת אנרגיה

 E.S.M.© ~5 Whצריכת אנרגיה עם 

 W 0.01 ≥ בהמתנה הספק

 ג"ק 10.05 משקל 

 מ"ס x 34.2 x 43.3 28.5 (עומק xגובה  xרוחב )מימדים 

 תקנים
 

 


