Informacja o produkcie

S8 (EA) 2020

Nazewnictwo
Nazwa produktu: S8 (EA)

Ogólne informacje
Numer artykułu: S8 Chrome (EA) 15380
(zastępuje art. 15187)

S8 Piano Black (EA) 15381
(zastępuje art. 15204)

S8 Moonlight Silver (EA) 15382

(zastępuje art. 15202)

EAN:

S8 Chrome (EA) 7610917153800
S8 Piano Black (EA) 7610917153817
S8 Moonlight Silver (EA) 7610917153824

S8 Chrome (EA)
art. 15380

S8 Piano Black (EA)
art. 15381

S8 Moonlight Silver (EA)
art. 15382

(zastępuje art. 15187)

(zastępuje art. 15204)

(zastępuje art. 15202)

Informacje
Profesjonalny młynek Aroma
Wyróżnia się o 12,2%* głębszym aromatem mielonej
kawy i niezmiennie wysoką jakością mielenia przez cały
okres trwałości. Udoskonalona geometria młynka
zapewnia optymalną krzywą mielenia. To oznacza, że
większy udział drobnych cząsteczek w mielonej kawie
gwarantuje uzyskanie idealnego smaku.
*Profesjonalny młynek Aroma w porównaniu z młynkami tradycyjnymi JURA

Oprócz nowego młynka, model S8 (EA) nadal zachwyca różnorodnością specjałów i estetyką. Dzięki
wyraźnemu wzornictwu stylowa linia S emanuje jakością i precyzją pod każdym względem, łącząc to co
najlepsze w klasie kompaktowej z elementami segmentu premium. Za naciśnięciem jednego przycisku tworzy
pełną gamę specjalistycznych kaw o imponującym standardzie jakości. Dzięki dużemu, kolorowemu
wyświetlaczowi dotykowemu o przekątnej 4,3 cala, jest on intuicyjny i łatwy w obsłudze.

Główne zalety


Profesjonalny młynek Aroma zapewnia idealne rezultaty mielenia przez cały okres użytkownia



Kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 4,3“ z zaawansowaną koncepcją obsługi dla intuicyjnej nawigacji



Profesjonalna dysza do spieniania mleka G2 do specjałów kawowych z pianką mleczną o najwyższej jakości



Funkcja One-Touch dla 15 specjałów kawowych – od espresso po latte macchiato

Specjały


Ristretto



2x Ristretto



Espresso



2x Espresso



Kawa



2x Kawa



Cappuccino



Flat White



Kawa latte / café au lait



Macchiato / Espresso Macchiato



Latte macchiato



Porcja mleka



Gorąca woda



Porcja pianki mlecznej



Gorąca woda na zieloną herbatę

Opakowanie
Standardowe opakowanie JURA

Waga brutto:

12.0 kg

Waga netto:

10.0 kg

Wymiary kartonu:

59.5 x 39.5 x 50.0 cm

Kartony/paleta:

32



Smart Connect



Filtr do wody CLARIS Smart



Płyn do czyszczenia systemu mlecznego



Pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego



Akcesoria do kawy mielonej



Instrukcja obsługi



Pasek do mierzenia twardości wody



Tabletki czyszczące



Przewód mleka i wymienna końcówka do dyszy



Karta gwarancyjna



Broszura Mr. Clean



Informacja dot. Smart Connect

