X8
Wytrzymały, uniwersalny profesjonalista do parzenia specjałów kawowych

Korzyści
- 21 programowanych specjałów
Przyjemność picia kawy według
indywidualnych preferencji za naciśnięciem
jednego przycisku - dzięki funkcji One-Touch
- Zamykany pojemnik na ziarna kawy
i zbiornik na wodę
Do ochrony przed wpływem czynników
zewnętrznych
- Funkcja blokady produktów i programowania
Zapobiega błędom w obsłudze, np. podczas
czyszczenia
- 6 dużych, umieszczonych z przodu przycisków
wyboru i 2 przyciski nawigacyjne
Przyjemność picia kawy za naciśnięciem
jednego przycisku

Rekomendowane akcesoria
- Szklany podgrzewacz do filiżanek
- Chłodziarka do mleka Cool Control Wireless 1l
- Chłodziarka do mleka Cool Control Basic 1l
- Chłodziarka do mleka Piccolo
- Powiększenie zbiornika na ziarna kawy
- Stałe podłączenie wody
- Zestaw odprowadzania fusów/odpływ tacy
ociekowej

X8 to w pełni automatyczny ekspres do kawy oferujący dużą różnorodność specjałów
kawowych, zarówno klasycznych, jak i tych z dodatkiem mleka i pianki mlecznej.
Sprawdzi się również jako specjalista do parzenia herbat, ponieważ przygotuje gorącą
wodę w kilku temperaturach. Solidna podwójna wylewka przygotuje jeden lub dwa
specjały kawowe, również te z dodatkiem mleka i pianki mlecznej - w tym samym czasie,
za naciśnięciem jednego przycisku. Subtelne, ale praktyczne oznaczenie ustawienia
filiżanki na tacy ociekowej idealnie wpisuje się w standardy łatwej samoobsługi.
To samo dotyczy dużych, umiejscowionych tuż obok czytelnego wyświetlacza przycisków
bezpośrednniego wyboru. Specjały kawowe, w zależności od potrzeb mogą być
umieszczane w dowolnym miejscu na ekranie. Dla zwiększenia wydajności ekspres
można powiększyć dodatkową nakładką na zbiornik ziaren kawy oraz stałe podłączenie
wody i zestawy odprowadzania fusów i odpływ tacy ociekowej.

X8

Specyfikacja
Szczególne
zalety
Specific advantages
Proces
Ekstrakcji Process
Pulsacyjnej
(P.E.P.®)
Pulse Extraction
(P.E.P.®)
Intelligentny
system
wody(I.W.S.®)
(I.W.S.®)
IIntelligent water
system
Kompatybilny
z JURA
Compatible with
JURAConnect
ConnectApp
App
Kompatybilny
z JURA
Compatible with
JURACoffee
CoffeeApp
AppProfessional
Professional
Latte macchiato
macchiato za
at naciśnięciem
the touch of ajednego
button przycisku
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Caffè latte
latte za
at naciśnięciem
the touch of ajednego
button przycisku
Flat white za
naciśnięciem
at the
touch of ajednego
button przycisku
Cappuccino
Cappuccino za
at naciśnięciem
the touch of ajednego
button przycisku
Dzbanek
kawy w jakościcoffee
espresso
Pot of espresso-quality
Liczba
indywidualnie
programowanych
specjałów
No. of individually
programmable
specialities
Automatyczne
przełączanie
z mleka
na via
Milk or milk foam
preparation
selectable
piankę
mleczną
electrically
controlled air intake
Technologia
gładkiej
pianki - Fine foam technology
JURA fine foam
technology
Młynek
Aroma
G3 G3 grinder
Multi-level
Aroma
Przygotowanie
gorącej
wody (3 poziomy
Hot water system
(3 temperature
levels) temp.)
Automatyczne
Remaining timepłukanie
display systemu mleka
Automatic milk rinse





22
22
22
22

2121




0,24
0.24 l / min.
minute



Standardy
JURA
JURA standards
Regulowana
jednostka
zaparzająca,
Variable brewing
chamber,
from 5 god
to5g
16 do
g 16g
 
©
©
)
Inteligentny
system wstępnego
zaparzania
(I.P.B.A.S.
) 
Intelligent Pre-Brew
Aroma System
(I.P.B.A.S.
Inteligentne
podgrzewanie wstępne
Intelligent preheating
 
Aktywny
monitoring
ilości ziaren kawy
Active bean
monitoring
 
Energy Save Mode
Mode (E.S.M.
(E.S.M.©©))
 
Pompa 15 bar
High-performance
pump, 15 bar
1 1
System grzewczy
- termoblok
Thermoblock
heating
system
2 2
System
przepływu
Fluid
system
1 1
Monitoringdrip
tacytray
ociekowej
Monitored
 
Zintegrowany
program
płukania,
Integrated
rinsing,
cleaning
and descaling
 
czyszczenia i odkamieniania
programme

Ustawienie water
twardości
wody
Adjustable
hardness
 
Jednaorlub
espresso
w tym
One
twodwie
cupsfiliżanki
of espresso
in one
brewing


samym procesie parzenia
operation
Higiena
JURA: Certyfikat
TÜV
JURA
hygiene:
TÜV-certified
 
Wkład filtra
CLARIS
Smart
CLARIS
filter cartridge
CLARIS
ProPro
Smart
Zero-Energy
 
Swiss made Switch or power switch
Swiss made

Ustawienia i opcje programowania
Programowanie
ilości wody options

Settings and programming
Ilość
wody ustawiana
podczas przygotowywania
napoju 
Programmable
and individually
adjustable
amount of watermocy kawy
Programowanie
10 poziomów
Programmable
and individually
adjustable coffee
Moc
kawy ustawiana
podczas przygotowywania
napoju10 levels

strength
Programowanie
temperatury zaparzania
2 poziomy
Programmable temperatury
milk temperature
10 3levels
Programowanie
gorącej wody
poziomy
Programmable milk
foam temperature
10 10
levels
poziomów
Programowanie
temperatury
pianki mlecznej
10 poziomów
Programmable temperatury
brewing temperature
2 levels
Programowanie
mleka

Programowanie
ilości mleka
Programmable amount
of milk
Programowanie
ilości gorącejofwody
Pogrammable temperature
hot water
Licznik
dzienny amount
z możliwością
resetowania
Programmable
of hot water
Programowanie
czasu wyłączenia
Programmable preparation
buttons
Resettable
day counterposzczególnych
Licznik
przygotowania
specjałów
Programmable switch-off time
Zintegrowany,
automatyczny
program
Shows the number
of preparations
for each
systemu mleka
czyszczenia
individual product


3 poziomy
levels








Integrated milk system rinsing and cleaning
programme



Design i materiały
Design and
materials TFT
Kolorowy
wyświetlacz
TFT colour display
Bursztynowe
podświetlenie filiżanki
Amber
cup illumination
Białe
podświetlenie
filiżanki
White cup
illumination
Sound
design
Sound design







X8 - w liczbach
In figures wysokości podwójnej wylewki
Regulacja
Height-adjustable
dual
Pojemność
zbiornika
naspout
wodę
Water tank capacity
Pojemność
zbiornika na fusy (ilość porcji)
Coffee grounds
container
(servings)
Pojemność
zbiornika
na ziarna
kawy
Bean container
with aroma
preservation
cover
Pojemność
zbiornika
na ziarna
kawy (z powiększ.)
Bean container
can zasilającego
be optionally extended to
Długość
przewodu
Cable length
Napięcie
Voltage
Natężenie
current
Moc
Power mocy w trybie Stand-by
Pobór
Stand-by power
Waga
Weight (W × H × D)
Wymiary
Dimensions
(W × H × D) zbiornika na
Wymiary
z powiększeniem
ziarna
kawy (B
Dimensions
(B ×× HH ×× T)
T) with bean container
extension
Kolor
Colour

65 – 153 mm
565l – 153 mm
5 l 40
ok.
max.g40
500
1500
kg g
1 kg1.2 m
ok.
Ca. 1.2
m V~
220
– 240
220 – 240 V ~
10A
10A W
1450
<1450
0,5 W
W
< 0.5
14
kg W
14 kg
47
x 37,3 × 46,1 cm
37.3 ×x 47
52,4
37,3× ×46.1
46,1cm
cm
37.3 × 52.4 × 46.1 cm
Platin
Platinum

Hygiene
Hygiene
standards
standards

CERTIFIED
CERTIFIED

JURA – If you love coffee

