Z10
Światowa nowość: rewolucyjny ekspres Z10 z Inteligentnym
Młynkiem P.R.G. do przyrządzania specjałów kawowych
na gorąco i na zimno.

Korzyści:
 Inteligentny młynek P.R.G.
z ultraszybką automatyczną
regulacją mielenia dla każdego
specjału kawowego.
 Dzięki Cold Extraction Process –
technologii ekstrakcji kawy na
zimno -ekspres Z10 przyrządza
prawdziwe specjały typu Cold
Brew za naciśnięciem jednego
przycisku.
 Jednostka zaparzająca 8 generacji
z technologią zaparzania 3D
 Wklęsło-wypukły aluminiowy
front jest dowodem na
zamiłowanie do detali
i wyjątkową precyzję wykonania.

Dzieło szwajcarskiej sztuki inżynierskiej – nowy ekspres Z10 – podwaja liczbę oferowanych
specjałów kawowych. Za naciśnięciem jednego przycisku przyrządzi całą gamę gorących
produktów od intensywnego espresso do modnego flat white. Ponadto, dzięki możliwości
przygotowania specjałów typu Cold Brew otwiera cały równoległy świat dla smakoszy kawy.
Jest to możliwe m.in. dzięki Inteligentnemu młynkowi P.R.G. (Product Recognising Grinder),
który elektronicznie dostosowuje stopień zmielenia kawy do wybranego specjału kawowego.
W Z10 JURA opracowała nowatorski proces przyrządzania kawy typu Cold Brew w ekspresach
automatycznych –innowację w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Proces ten polega
na pulsacyjnym tłoczeniu zimnej wody pod wysokim ciśnieniem przez świeżo zmieloną kawę.
W efekcie powstaje całkiem nowy rodzaj kawy – orzeźwiający, o wspaniale zrównoważonym
aromacie i wyraźniej odczuwanych nutach owocowych.
Ten rewelacyjny, w pełni automatyczny ekspres do kawy klasy Premium jest sterowany za
pomocą dwukrotnie szybszego ekranu dotykowego o przekątnej 4,3’’ oraz Blue Crystal Rotary
Switch. Przejrzyste menu do wyboru specjałów i zastosowanie sztucznej inteligencji sprawiają,
że obsługa jest wyjątkowo prosta i intuicyjna. Ogromny skok technologiczny znajduje
odzwierciedlenie w posągowym designie. Wklęsło-wypukły aluminiowy front jest widocznym
dowodem na zamiłowanie do detali i wyjątkową precyzję wykonania. Wysoka jakość wykonania
modelu Z10 świadczy o doskonałym guście jego użytkowników.

Z10

Dane techniczne
Cechy szczególne
Ilość specjałów kawowych
Cold Extraction Process
Inteligentne wstępne nagrzewanie
Technologia zaparzania 3D
Automatyczna Kalibracja Młynka (A.G.A)
Aktywny monitoring ziaren
Automatyczne przełaczanie z mleka na piankę ml.
Sztuczna inteligencja
JURA Cockpit
Komunikacja za pomocą WiFi
Transmiter sw standardzie
Standardy JURA
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)
Funkcja One-Touch Lungo
Funkcja One-Touch
Regulowana jednostka zaparzająca
Młynek
System ogrzewania - Thermoblock
System mleka / rodzaj wylewki do mleka
Wsyp kawy mielonej
Pokrywa AROMA zbiornika na ziarno
Ustawienia i opcje programowania
Kompatybilny z J.O.E. ®
Rotary Switch
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WiFi Connect
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5 – 16 g
Inteligentny Młynek
P.R.G.
1
HP3 / CX3
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Pełna personalizacja specjałów
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4,3 dotykowy
kolorowy
¡

Programowanie indywidualnej ilości wody
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Programowanie indywidualnej mocy kawy

10 poziomów

Programowanie indywidualnej ilości
mleka/pianki mlecznej

¡

Programowanie temperatury mleka/pianki mlecznej
Programowanie temperatury parzenia
Programowanie temperatury gorącej wody

10 poziomów
3 poziomy
3 poziomy

Wyświetlacz

Standardy higieny
Inteligentny System Wody (I.W.S.®)
Rodzaj filtra
Automatyczne czyszczenie sys. mleka "One-Touch'
Zintegrowane programy płukania,
czyszczenia i odkamieniania
Monitoring tacy ociekowej
JURA hygiene: TÜV-certified
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Energia
Tryb Oszczędzania Energii (E.S.M.©)
Przycisk ON/OFF
Programowanie czasu wyłączenia
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Design i materiały
Wklęsło-wypukły 3 mm aluminiowy front
Podświetlenie filiżanki bursztynowe i białe
Niebieskie podświetlenie zbiornika na wodę
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Z10 w liczbach
Regulacja wys. /szer. podwójnej wylewki
Pojemność zbiornika na wodę
Pojemność zbiornika na ziarno
Pojemność zbiornika na fusy (ilość porcji)
Długość przewodu zasilającego
Napięcie/Moc
Natężenie
Pobór energii w trybie Stand-by
Waga
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.)
Numer art. /Model, kolor

78 – 150 mm /
24 – 50 mm
2,4 l
280 g
approx. 20
approx. 1.1 m
230 V ~ / 1450W
10 A
0W
12.3 kg
32 × 38 × 45 cm
15348 / Aluminium
White (EA)
Hygiene
standards

CERTIFIED

JURA – If you love coffee

