WE8
Dla miłośnikowywch kawowych specjałów
Wszędzie tam, gdzie klienci, pracownicy i goście piją kawę, panuje przyjemna
atmosfera, ponieważ kawa rozluźnia, sprzyja komunikacji i zwiększa
produktywność. Uskrzydla myśli i wspiera kreatywność. Dlatego bez kawy nie
można sobie wyobrazić żadnego miejsca pracy. W pełni automatyczny ekspres
do kawy JURA - WE8 to idealne urządzenie dla osób ceniących sobie wyjątkowy
smak, różnorodność specjałów kawowych i walory estetyczne. Zbiornik na wodę
o pojemności 3 litrów, zasobnik na ziarna kawy o pojemności 500 g i zbiornik
na fusy mieszczący 25 porcji sprawiają, że elegancki, profesjonalny,
automatyczny ekspres do kawy sprawdzi się idealnie wszędzie tam, gdzie
codziennie wypijanych jest około 30 specjałów kawowych. Innowacyjne
technologie rewolucjonizują przyjemność picia kawy w miejscu pracy.
Zastosowany w ekspresie Profesjonalny Młynek Aroma to najwyższej klasy
innowacja, która zapewnia doskonałe efekty mielenia za każdym razem oraz
12,2% więcej aromatu. Dzięki funkcji One Touch można wyczarować takie
modne specjały, jak latte macchiato, flat white czy cappuccino za
naciśnięciem jednego przycisku, bez konieczności przesuwania filiżanki.
Umieszczone z przodu przyciski bezpośredniego wyboru oraz nowoczesny
wyświetlacz TFT sprawiają, że obsługa ekspresu jest dziecinnie prosta nawet
dla kogoś, kto obsługuje go po raz pierwszy.

Korzyści:
 Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) optymalizuje czas
ekstrakcji oferując espresso w standardzie najlepszych
światowych kawiarni
 Zastosowany w ekspresie Profesjonalny Młynek Aroma to
najwyższej klasy innowacja, która zapewnia doskonałe
efekty mielenia za każdym razem oraz 12,2% * więcej
aromatu.

Inteligentny system wody (I.W.S.®) z automatycznym
czujnikiem filtra CLARIS Smart i CLARIS Pro Smart dla
zapewnienia najlepszej jakości wody

Przyciski bezpośredniego wyboru i nowoczesny
wyświetlacz TFT zapewniają prostotę obsługi nawet dla
niedoświadczonych użytkowników
Bezstopniowa regulacja dyszy spieniającej z rewolucyjną
technologią Fine foam przygotuje za naciśnięciem
jednego przycisku cappuccino, latte macchiato i flat
white

Rekomendowane akcesoria:
 Podgrzewacz do filiżanek
 Chłodziarka do mleka Cool Control 2,5 l
 Chłodziarka do mleka Cool Control 1,0 l

WE8

Dane techniczne
Cechy szczególne
Latte macchiato za naciśnięciem jednego przycisku
Cappuccino za naciśnięciem jednego przycisku
Flat white za naciśnięciem jednego przycisku
Liczba indywidualnie programowanych specjałów
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)
Inteligentny system wody (I.W.S.®)
Kompatybilny z JURA Connect App
Młynek AromaG3

Standardy JURA
Regulowana jednostka zaparzająca, od 5 g do 16 g
Inteligentny system wstępnego zaparzania (I.P.B.A.S.©)
Inteligentne podgrzewanie wstępne
Wysokowydajna pompa, 15 bar
System ogrzewania - Termoblok
Monitoring napełnienia nacy ociekowej
Wyświetlanie statusu konserwacji
Zintegrowany program czyszczenia /
płukania / odkamieniania
Ustawienie twardości wody
1 lub 2 filiżanki kawy w tym samym procesie parzenia
Ceryfikat higieniczy TÜV
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Projekt akustyczny
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W liczbach
Płynna regulacja wysokości wylewki kawy
Płynna regulacja wysokości wylewki cappuccino
Płynna regulacja wylewki dyszy gorącej wody
Pojemność zbiornika na wodę
Pojemność zbiornika na fusy (porcje)
Zbiornik na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat
Długość przewodu zasilającego
Natężenie
Napięcie
Moc
Pobór energii w trybie Stand-by
Waga
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Kolor

65 – 111 mm
107 – 153 mm
107 – 153 mm
3l
25
500 g
około 1,1 m
230 V AC
10 A
1450 W
0W
10 kg
29,5 × 41,9 × 44,4 cm
Dark Inox





Wkład filtra CLARIS

CLARIS Smart/
CLARIS Pro Smart/
CLARIS Pro Smart Maxi

Przełącznik Zero-Energy



Ustawienia i opcje programowania
Programowanie ilości wody
Ilość wody ustawiana podczas przygotowywania napoju
Programowanie mocy kawy
Moc kawy ustawiana podczas przygotowywania napoju
Programowanie temperatury parzenia
Programowanie temperatury gorącej wody
Programowanie ilości pianki mlecznej
Programowanie ilości gorącej wody
Resetowanie licznika dziennego
Programowanie czasu wyłączenia
Licznik przyrządzania poszczególnych specjałów
Wyświetlanie statusu filtra

Design i materiały
Kolorowy wyświetlacz TFT
Podświetlenie filiżanki - bursztynowe

Hygiene
standards



8 poziomów

2 poziomy
3 poziomy







CERTIFIED

Rekomendowana wydajność: do 50 kaw dziennie

Obszary zastosowań:





Biura
Lokale usługowe
Sklepy
Strefy biznesowe

JURA – If you love coffee

