E6 (EB) Platinum
Jeszcze wiecej specjałów dla większej przyjemności

Główne zalety
 Profesjonalny młynek Aroma idealne mielenie przez cały
okres użytkowania
 11 specjałów za naciśnięciem
jednego przycisku - włączając
Caffè Barista oraz Lungo Barista
 Inteligentne wstępne nagrzewanie
oraz Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej
(P.E.P.®) zapewniające najwyższą
jakość kawy
 Filtr do wody CLARIS Smart
zapewniający doskonałą jakość
wody, automatycznie
rozpoznawany dzięki I.W.S.®

12,2%* więcej aromatu i niezmiennie wysoka jakość mielenia przez cały okres
użytkowania to cechy wyróżniające Profesjonalny młynek Aroma. Perfekcyjna
geometria młynka osiąga optymalną krzywą mielenia ziaren. Dzięki temu
rozwiązaniu większy udział drobnych cząsteczek kawy gwarantuje, że smak rozwija
się do perfekcji.
Oprócz nowego młynka, model E6 nadal imponuje różnorodnością i wyjątkowym
wyglądem. Urządzenie oferuje klasyczne specjały i kawy wykończone mleczną
pianką, a także cieszące się uznaniem: Caffè Barista, Lungo Barista, espresso doppio
czy espresso macchiato. Wysokiej jakości, chromowana tacka na filiżanki sprawia, ze
perfekcyjne specjały kawowe prezentują się jeszcze lepiej.
* w porównaniu do standarodowych młynków JURA

E6 (EB) Platinum

Dane techniczne
Cechy charakterystyczne
Liczba indywidualnie dostosowywanych specjałów
Inteligentne wstępne nagrzewanie
Inteligentny System Wody (I.W.S.®)
Kompatybilny z J.O.E.®
Komunikacja bezprzewodowa (Wireless ready)
Monitoring napełnienia tacy ociekowej
Pokrywa zbiornika na ziarna chroniąca aromat
Standardy JURA
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)
Regulowana jednostka zaparzająca VC (5g - 16g)
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania (I.P.B.A.S.©)
Młynek
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Wysokowydajna pompa (15 bar)
System grzewczy Termoblok
System obiegu płynów
Technologia Gładkiej Pianki
System mleczny
Wyświetlanie statusu konserwacji
Zintegorwane programy płukania,
czyszczenia i odkamieniania
Zintegrowany program płukania i
czyszczenia systemu mlecznego
Standard higieny JURA: certyfikat TÜV
Wkład filtra CLARIS
Energy Save Mode (E.S.M.©)
Przełącznik Zero-Energy
Ustawienia i opcje programowania
Programowanie indywidualnej ilości wody
na kawę
Programowanie indywidualnej mocy kawy
Programowanie temperatury zaparzania
Programowanie ilości mleka/pianki mlecznej
Programowanie temperatury gorącej wody
Programowanie czasu wyłączenia
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Design i materiały
Wyświetlacz

Kolorowy

E6 (EB) 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.)
Kolor

65 – 111 mm
65 – 111 mm
1.9 l
280 g
ok. 16
ok. 1.1 m
230 V ~ / 1450W
10 A
0W
9.8 kg
28 × 34.6 × 44.4 cm
Platinum
Hygiene
standards
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JURA – If you love coffee

