GIGA 6
Perfekcja, precyzja i profesjonalizm w nowym wymiarze

Korzyści w skrócie
 Dwa ceramiczne młynki tarczowe
z automatyczną regulacją mielenia
(A.G.A.) dla równomiernego mielenia.
 Kawa i gorące mleko / pianka mleczna
mogą być przygotowywane jednocześnie,
aby stworzyć nieskazitelne, podwójne
specjały mleczne.
 5-gwiazdkowa obsługa, nawet podczas
czyszczenie i konserwacji.
 Duży, kolorowy wyświetlacz dotykowy
o przekątnej 4,3 cala ze sztuczną
inteligencją zapewnia prostą i intuicyjną
obsługę.

JURA na nowo definiuje pojęcie automatycznych ekspresów do kawy GIGA 6. Ten
profesjonalny ekspres do użytku domowego jest pełen najnowszych technologii,
zapewniających doskonałe rezultaty podczas przygotowywania specjałów kawowych.
Wykonany z najwyższej jakości materiałów, ze szwajcarską precyzją, z przejrzystym
designem GIGA 6 - to emanacja mocy i doświadczenia. Imponującą jakość kultowego
nowego automatycznego ekspresu do kawy podkreśla solidny panel przedni wykonany
z aluminium o grubości 3 mm oraz masywne pokrywy pojemników na ziarna, wykonane
z chromowanego odlewu cynkowego. Obsługa tego arcydzieła szwajcarskiej inżynierii
jest całkowicie intuicyjne dzięki ekranowi dotykowemu oraz pokrętłu Blue Crystal Rotary
Switch, a wisienką na torcie jest to, że miłośnicy kawy mogą wybierać spośród 28
różnych specjałów. Pięciogwiazdkowa obsługa na zupełnie nowym poziomie jest
możliwa dzięki sztucznej inteligencji i całemu projektowi, który został starannie
przemyślany w najdrobniejszych szczegółach.

GIGA 6

Dane techniczne
Cechy szczególne
Ilość specjałów kawowych
Inteligentne wstępne nagrzewanie
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
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WiFi Connect

Standardy JURA
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)
Funkcja One-Touch Lungo
Funkcja One-Touch
Regulowana jednostka zaparzająca




5 – 16 g

Młynek

2 ceramiczne
młynki dyskowe
z elektroniczną regulacją

Wysokowydajna pompa, 15 barów
System ogrzewania - Thermoblock
System obiegu wody
System mleka / rodzaj wylewki do mleka
Wsyp kawy mielonej
Pokrywa AROMA zbiornika na ziarno

2
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HP2 / CX2



Ustawienia i opcje programowania
Kompatybilny z J.O.E. ®
Rotary Switch

Pełna personalizacja specjałów



4,3 dotykowy
kolorowy


Programowanie indywidualnej ilości wody



Programowanie indywidualnej mocy kawy

10 poziomów

Programowanie indywidualnej ilości
mleka/pianki mlecznej



Programowanie temperatury mleka/pianki mlecznej
Programowanie temperatury zaparzania
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

¡
CLARIS Smart
¡
¡
¡
¡

Energia
Tryb Oszczędzania Energii (E.S.M.©)
Przycisk ON/OFF
Programowanie czasu włączenia / wyłączenia

¡
¡
¡

Design i materiały
Alu Frame Design© 3 mm
Podświetlenie filiżanki bursztynowe i białe




GIGA 6 w liczbach
Regulacja wys. /szer. podwójnej wylewki
Regulacja wysokości wylewki gorącej wody
Pojemność zbiornika na wodę
Pojemność zbiornika na ziarno
Pojemność zbiornika na fusy (ilość porcji)
Długość przewodu zasilającego
Napięcie/Moc
Pobór energii w trybie Stand-by
Waga
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.)
Numer art. /Model, kolor

69 – 158 mm /
20 – 50 mm
69 – 165 mm
2.6 l
2 × 280 g
ok. 20 porcji
ok. 1.2 m
230 V~ / 2300 W
<– 0.5 W
18 kg
32 × 41.5 × 48 cm
15394 / Aluminum
(EA)
Hygiene
standards

CERTIFIED

JURA – If you love coffee

