JURA Coffee App
JURA Coffee App umożliwia wszystkim miłośnikom
kawy z automatycznych ekspresów do kawy JURA,
zaprogramowanie indywidualnych ustawienia dla
specjałów kawowych również przy użyciu smartfonu
lub tabletu.
Ilość wody, moc kawy i temperatura mogą zostać
indywidualnie zaprogramowane dla poszczególnych
specjałów kawowych, które z kolei można nazwać
według własnych preferencji i dodatkowo umieścić je
w dowolnym miejscu na ekranie startowym
przenośnego urządzenia. Czytelna ikonografia
specjałów ułatwia ich wyszukiwanie i programowanie.
Aby przygotować ulubiony specjał przy użyciu
smartfonu lub tabletu, wystarczy go dotknąć na
ekranie i być w odległości nie większej niż 3 metry od
ekspresu do kawy.

Indywidualne doznania smakowe za pośrednictwem Bluetooth®
Obsługa automatycznego ekspresu do kawy za pomocą smartfonu lub tabletu jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek
dzięki JURA Smart Connect, który dodatkowo umożliwia komunikację z innymi akcesoriami i oferuje zupełnie nowe
możliwości programowania. Nowy transmiter JURA Smart Connect, który w łatwy sposób wpina się do ekspresu do
kawy wykorzystuje technologię Bluetooth® . Specjalna aplikacja umożliwia bezprzewodową obsługę i programowanie
urządzenia oraz łączność z akcesoriami.

JURA Coffee App to:
Indywidualne ustawienia kawy

Indywidualne ustawienia dostępu

Personalizacja specjałów

Indywidualne ustawienia mocy kawy, ilości
wody i temperatury oraz wiele innych
możliwości.

Możemy umieścić swoje ulubione specjały na
ekranie startowym i zaprogramować tak, jak
lubimy najbardziej.

Możemy nadać specjałom kawowym
indywidualne nazwy w kilku prostych
krokach.

Dostosowanie zdjęcia

Dane ekspresu

Komunikaty i alerty

Znudziły ci się standardowe zdjęcia
specjałów kawowych? Zmień je, aTwój
ekran zyska nowy, świeży wizerunek.

Wgląd do danych - od dziennej liczby
przygotowywanych specjałów kawowych, aż
po statusy konserwacji urządzenia.

Komunikaty dotyczące ekspresu do kawy
pojawiają się automatycznie na ekranie
startowym smartfona lub tabletu.

Dane i wymagania techniczne
Kompatybilna z

JURA Coffee App

iOS Smartphone
Android Smartphone
iOS Tablet
Android Tablet
Wymagania techniczne
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Android

4.4

4.4
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7.0

7.0

Bluetooth

4.0

4.0

Kompatybilna z modelami

JURA Coffee App

Z6
E8
E6 / E60

JURA – If you love coffee

