X6

Solidny specjalista do zaparzania czarnej kawy i wody na herbatę

Korzyści
 Profesjonalny Młynek Aroma
 10 specjałów kawowych
 Zamykany pojemnik na ziarna
kawy i zbiornik na wodę
 Funkcja blokowania
produktów i programowania

Jeśli chcemy przygotować doskonałe specjały z czarnej kawy, przyrządzić w profesjonalny sposób dzbanek kawy
w jakości espresso lub gorącą wodę do przygotowania herbaty na dwóch różnych poziomach temperatury,
wówczas najlepiej sprawdzi się model X6. Zastosowany w ekspresie Profesjonalny Młynek Aroma to najwyższej
klasy innowacja, która zapewnia doskonałe efekty mielenia za każdym razem oraz 12,2% * więcej aromatu.
Koncepcja obsługi jest intuicyjna dzięki elementom sterującym. Wyświetlacz TFT o pionowej orientacji
w połączeniu z dużymi przyciskami czyni obsługę łatwą i przyjemną nawet dla niewprawnych użytkowników.
Dzięki dużemu zbiornikowi na wodę lub możliwości podłączenia zestawu do bieżącej wody, X6 doskonale
sprawdzi się zarówno w strefie samoobsługi, jak i cateringu, w dużych przestrzeniach biurowych, w miejscach
zajęć i posiedzeń, w barach Coffee to go, na stacjach benzynowych, w cukierniach czy punktach sprzedaży.
* Profesjonalny młynek do aromatu w porównaniu z konwencjonalnymi młynkami

Sugerowane akcesoria
 Szklany podgrzewacz do filiżanek
 Powiększenie zbiornika na ziarna
kawy
 Stałe podłączenie wody
 Zestaw odprowadzania fusów/
odpływ tacy ociekowej

X6

Specyfikacja
Szczególne zalety
Liczba indywidualnie programowanych specjałów
Aktywny monitoring ilości ziaren kawy
Transmiter bezprzewodowy w zestawie

12

Smart Connect

Standardy JURA
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej P.E.P.
Regulowana jednostka zaparzająca
Młynek
System grzewczy - termoblok
Pompa 15 barów
System obiegu płynów


5 – 16 g
Professional Aroma
1
1

Ustawienia i opcje programowania
Kompatybilny z aplikacją J.O.E.®
Wyświetlacz
Programowanie ilości wody


2.8" kolorowy


Programowanie mocy kawy

10 poziomów

Programowanie temperatury zaparzania
Programowanie temperatury gorącej wody

2 poziomy
3 poziomy



Licznik dzienny z możliwością resetowania
Licznik indywidualnie
przygotowanych specjałów
Standardy higieny
Intelligentny system wody I.W.S.
Wkład filtra

Zintegrowany program płukania,
czyszczenia i odkamieniania
Monitoring tacy ociekowej
Certyfikat TUV


CLARIS Pro Smart
maxi / CLARIS Pro
Smart


Energia
Energy Save Mode (E.S.M.©)
Programowanie czasu wyłączenia

X6 - w liczbach
Regulacja wysokości wylewki
Pojemność zbiornika na wodę
Pojemność zbiornika na fusy (ilość porcji)
Pojemność zbiornika na ziarna kawy
Pojemność zbiornika na ziarna (z powiększ.)
Długość przewodu zasilającego
Napięcie
Natężenie
Moc
Pobór mocy w trybie Stand-by
Waga
Wymiary
Wymiary z powiększeniem zbiornika
na ziarna kawy
Kolor




65-153 mmm
5l
ok. 40
500 g
1 kg
ok. 1.2 m
220-240V~
10A
1450W
<0,5W
12,9 kg
37,3x47x46,1 cm
37,3x47x46,1 cm
Dark Inox

Hygiene
standards

CERTIFIED




JURA – If you love coffee

