S8 (EA)
Wielka klasa o kompaktowych wymiarach

Główne zalety
 Profesjonalny młynek Aroma
zapewnia idealne rezultaty mielenia
przez cały okres użytkownia
 Dotykowy, kolorowy wyświetlacz 4,3''
z zaawansowaną koncepcją obsługi
dla intuicyjnej nawigacji
 Profesjonalna dysza do spieniania
mleka G2 zapewnia piankę
mleczną o najwyższej jakości
 Funkcja One-Touch dla 15 specjałów
kawowych - od espresso po latte
macchiato

Staranna dbałość o szczegóły sprawia, że wzornictwo stylowego modelu S8 zyskuje
szlachetny wygląd. Wysokiej jakości, żebrowany zbiornik na wodę z uchwytem
wykonanym z prawdziwego metalu oraz ciężka, chromowana tacka na filiżanki stanowią
subtelne akcenty. Wysoką jakość prezentuje pokrywa pojemnika na ziarna kawy, którą
wykonano z polerowanego ręcznie ciśnieniowego odlewu cynkowego. Detale i idealnie
dopasowane akcenty sprawiają, że ekspresy linii S8 są wyjątkowe i trafią do serca
każdego miłośnika designu. 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 intuicyjnie łatwy w obsłudze.
Wyposażony w Smart Connect i J.O.E.® model S8 można obsługiwać za pomocą
smartfona.

S8 (EA)

Dane techniczne
Cechy charakterystyczne
Liczba indywidualnie dostosowywanych specjałów
Inteligentne wstępne nagrzewanie
Aktywny monitoring ilości ziaren
Smart Connect w standardzie
Standardy JURA
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)
Funkcja One-Touch
Regulowana jednostka zaparzająca
Młynek
Wysokowydajna pompa (15 bar)
System grzewczy Termoblok
System obiegu płynów
System mleczny
Możliwość stosowania kawy mielonej
Pokrywa chroniąca aromat ziaren
Ustawienia i opcje programowania
Kompatybilny z J.O.E.®
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Wyświetlacz
Kopiowanie i personalizacja specjałów
Programowanie indywidualnej ilości
wody na kawę
Programowanie indywidualnej
mocy kawy
Programowanie ilości pianki mlecznej/mleka
Programowanie temperatury zaparzania
Programowanie temperatury gorącej wody
Standardy higieny
Inteligentny System Wody (I.W.S.®)
Wkład filtra CLARIS
Zintegrowane programy płukania,
czyszczenia i odkamieniania
Monitoring napełnienia tacy ociekowej
Standard higieny JURA: certyfikat TÜV
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Dotykowy, kolorowy
ekran 4,3'


Standardy energetyczne
Energy Save Mode (E.S.M.©)
Przełącznik Zero-Energy
Programowanie czasu wyłączenia urządzenia





Design i materiały
Podświetlenie filiżanki



S8 (EA) w liczbach
Regulowana wysokość wylewki kawy
Regulowana wysokość wylewki kawy mlecznej
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
Waga
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Numer artykułu / Kolor

72 – 118 mm
111 – 157 mm
111 – 157 mm
1.9 l
280 g
ok. 16
ok. 1.1 m
230 V ~ / 1450 W
10 A
0W
10 kg
28 × 34.8 × 44.4 cm
15382 / Moonlight
Silver (EA)
Hygiene
standards


10 poziomów

3 poziomy
3 poziomy
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