E4
Prawdziwie wysublimowana kawa

Korzyści w skrócie
 Profesjonalny Młynek Aroma
oraz proces zaparzania 3D
dla idealnej filiżanki kawy
 Intuicyjna obsługa - wystarczy
jedno dotknięcie przycisku
 Szybkie przygotowanie gorącej
wody
 Charakterystyczne wzornictwo
JURA i najwyższa jakość wykonania

Oto on - idealny, pełnowymiarowy ekspres do kawy dla tych, którzy chcą się skupić
na tym, co najważniejsze: na perfekcyjnie przyrządzonej kawie.
Model E4 jest szczególnie przydatny do zaparzania czarnej kawy. Profesjonalny
Młynek Aroma, jednostka zaparzająca ósmej generacji oraz proces zaparzania 3D
pomagają uzyskać pełny aromat. Zawsze świeżo zmielona, nie z kapsułki.
Do wyboru są trzy poziomy intensywności smaku i aromatu kawy. Intuicyjny
wyświetlacz z symbolami pozwala użytkownikowi wybrać żądaną opcję jednym
dotknięciem. Funkcje obejmują również przygotowanie gorącej wody. Wzornictwo
ekspresu E4 zostało również ograniczone do niezbędnego minimum. Wykonane
z najwyższą precyzją, minimalistyczne linie podkreślają jego najwyższą jakość.

E4

Dane techniczne
Cechy charakterystyczne
Ilość specjałów kawowych
Inteligentne wstępne nagrzewanie
Technologia zaparzania 3D
Komunikacja bezprzewodowa WiFi
Standardy JURA
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)
Regulowana jednostak zaparzająca VC
Młynek
Wysokowydajna pompa (15 barów)
System grzewczy Termoblok
System obiegu płynów
Pokrywa zbiornika na ziarna chroniąca aromat
Ustawienia i opcje programowania
Kompatybilny z J.O.E.®
Wyświetlacz
Programowanie indywidualnej ilości wody
na kawę
Programowanie indywidualnej mocy kawy
Standardy higieny
Inteligentny System Wody (I.W.S.®)
Wkład filtra CLARIS
Zintegrowany program płukania i
czyszczenia systemu mlecznego
Monitoring napełnienia tacy ociekowej
Standard higieny JURA: certyfikat TÜV
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Symbole

Standardy energetyczne
Energy Save Mode (E.S.M.©)
Przełącznik Zero-Energy
Programowanie czasu wyłączenia
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E4 w liczbach
Regulowana wysokość wylewki kawy
Regulowana wysokość dyszy gorącej wody
Pojemność zbiornika na wodę
Pojemność zbiornika na ziarna kawy
Pojemność zbiornika na fusy (max. ilość porcji)
Długość kabla zasilającego
Napięcie/ Moc znamionowa
Natężenie prądu
Zużycie prądu w trybie oczekiwania (stand-by)
Waga
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Numer produktu / Kod produktu
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65 – 111 mm
65 – 111 mm
1.9 l
280 g
approx. 16
approx. 1.1 m
230 V ~ / 1450W
10 A
0W
9.8 kg
28 × 34.6 × 44.4 cm
15433 / Piano White
(EA)

Hygiene
standards

3 levels
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JURA – If you love coffee

