E8 (EB)
Idealne połączenie przyjemności,
wszechstronności i luksusu

Korzyści:
 Profesjonalny młynek Aroma
gwarantuje idealne rezultaty
mielenia przez cały okres
użytkowania.
 Wybór 17 różnych specjałów
kawowych, w tym caffè Barista
i lungo Barista.
 Idealne połączenie stylowego
wzornictwa i najnowocześniejszej
obsługi.
 Dzięki innowacyjnemu systemowi
obiegu wody automatyczne
czyszczenie systemu mlecznego
odbywa się za naciśnięciem
jednego przycisku.

Najnowsza generacja najpopularniejszego modelu ekspresu do kawy firmy JURA
wyróżnia się udoskonaloną konstrukcją i szeregiem zalet, które wcześniej można
było znaleźć tylko w klasie premium. Profesjonalny młynek Aroma zapewnia
najlepsze rezultaty mielenia, najnowocześniejsze procesy parzenia pozwalają
w pełni rozwinąć aromat kawy, a modne specjały są lepsze niż kiedykolwiek dzięki
lekkiej jak piórko piance mlecznej. Innowacyjny ekspres E8 (EB) oferuje 17 różnych
specjałów - od aromatycznego espresso po modne cortado. Dzięki nowemu
systemowi obiegu wody może również przygotować długie, łagodne specjały, takie
jak caffè Barista i lungo Barista. Osoby, które cenią bardziej intensywny smak kawę
w specjałach mlecznych, mogą wzmocnić swoje cappuccino, flat white lub latte
macchiato za pomocą funkcji Extra Shot. Dzięki zoptymalizowanemu systemowi
wody nawet czyszczenie systemu mleka odbywa się automatycznie za naciśnięciem
jednego przycisku - kolejna funkcja E8 (EB), która jest dobrze znana z najlepszych
produktów JURA. Teraz ekspers E8 (EB) oferuje jeszcze bardziej intuicyjną
i niewiarygodnie łatwą obsługę.

E8 (EB)

Dane techniczne
Standardy JURA
Ilość specjałów kawowych
Inteligentne wstępne nagrzewanie
Tryb Smart
JURA Cockpit - wyświetlanie statusu urządzenia
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Energia
Tryb Oszczędzania Energii (E.S.M.©)
Przycisk ON/OFF
Programowanie czasu wyłączenia
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Design i materiały
Cechy szczególne
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)
Funkcja One-Touch Lungo
Funkcja One-Touch
Regulowana jednostka zaparzająca
Młynek
Wysokowydajna pompa, 15 bar
System ogrzewania - Thermoblock
Obieg wody
System mleka
Możliwość stosowania kawy mielonej

Podświetlenie filiżanki bursztynowe i białe
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5 – 16 g
Professional
Aroma Grinder
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Ustawienia i opcje programowania
Kompatybilny z J.O.E. ®
Wyświetlacz

¡
2.8" kolorowy

Programowanie indywidualnej ilości wody
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Programowanie indywidualnej mocy kawy

10 poziomów

Programowanie temperatury parzenia
Programowanie temperatury gorącej wody

3 poziomy
3 poziomy

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: certyfikat TÜV

E8 (EB) w liczbach
Regulacja wysokości wylewki kawy
Regulacja wysokości wylewki mleka
Regulacja wysokości wylewki gorącej wody
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

¡

65 – 111 mm
107 – 153 mm
65 – 111 mm
1.9 l
280 g
ok. 16
ok. 1.1 m
230 V ~ / 1450W
10 A
0W
9.6 kg
28 × 35.1 × 44.6 cm
15364 / E8 Dark Inox
(EB)
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JURA – If you love coffee

