Coffee pleasure –

freshly ground,
not capsuled.

Vores professionelle sortiment
2019 / 2020

kopper kaffe tilberedes hvert år i vores
testlaboratorier. Kun hvis alle komponenter består de strenge testbetingelser, giver laboratoriechefen sit okay til
serieproduktionen.

ingeniører har med kritisk sans for detaljer a rbejdet inden for hard- og softwareudvikling, fluidsystemudvikling og komponentudvikling. Samtidig er der også
brugt mange ressourcer i laboratoriet
på udviklingen af den nye generation af
maskiner.
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Fuldautomatiske kaffemaskiner

Tilbehør

Tilbehør

fuldautomatiske kaffemaskiner har JURA
allerede produceret. Dermed er JURA
specialist i fremstilling af fuldautomatiske kaffemaskiner. Med vores langvarige erfaring garanterer vi for kvalitet,
holdbarhed og lang levetid for samtlige
komponenter. Disse erfaringer og garantier kombinerer vi med de oplagte stordriftsfordele fra vores store produktion.

Fuldautomatiske kaffemaskiner

Tekniske data

Tekniske data

5 mio. 3,8 mio. 70

Om JURA

Vedligeholdelse

Indhold

1

Individuel kaffenydelse
og frit valg af kaffe
Kaffebønnerne udvikler først deres herlige aroma under ristningen. Kaffe indeholder op til 1 000 forskellige aromastoffer,
og er et af de mest aromatiske levnedsmidler, der findes. For
at konservere denne aroma optimalt har naturen givet os den
perfekte emballage: kaffebønnen.
Med en fuldautomatisk kaffemaskine fra JURA kan du frit vælge
mellem de uendeligt mange typer af friskkværnet bønnekaffe,
helt efter din egen smag – uanset, om vi taler om den eksklusive
blanding fra specialforretningen rundt om hjørnet, en sjælden
blanding, som du har fundet på din ferie, eller tilbuddet fra
supermarkedet. Vores maskiner er udviklet til at bringe det
bedste frem i alle kaffesorter og ristningsgrader.
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Om JURA

Hvorfor vælge en fuldautomatisk kaffemaskine fra JURA

2

Tilpasset kundernes
individuelle behov
De fuldautomatiske kaffemaskiner fra JURA kan programmeres individuelt til den pågældende anledning
og kundernes specifikke behov. Hvad enten de finder
anvendelse i butikker, kontorer, pensionater eller inden for catering- og kursusområdet, kan udbuddet af
kaffespecialiteter tilpasses individuelt til de specifikke
behov, afhængigt af produktserien. Det sørger intuitive
programmerings- og spærrefunktioner for.
Takket være en bred palette af tilbehør som kopvarmer,
mælkekøler, kaffegrumsudkaster-sæt, restvandsafløbs-sæt og interface til betalingsmoduler samt et
attraktivt møbelsortiment kan der til alle anvendelsesområder sammensættes en optimal, komplet kaffeløsning tilpasset til kundernes individuelle behov.
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TÜV-certificeret hygiejne
De fuldautomatiske kaffemaskiner fra JURA er indstillet
på kaffenydelse fra fabrikken. De mange programmeringsmuligheder gør det muligt at variere denne nydelse, og tilpasse den til dine helt personlige yndlingskaffebønner og -specialiteter. Den daglige vedligeholdelse
af den fuldautomatiske kaffemaskine og hygiejnen ved
håndtering af mælk, kaffe og vand er grundlaget for et
perfekt kafferesultat hver gang. Integrerede skylle- og
renseprogrammer sikrer en fejlfri hygiejne med bare
ét tryk på knappen. Top hygiejne – sågar certificeret
af TÜV Rheinland, hvilket også gør de fuldautomatiske
kaffemaskiner fra JURA til et fremragende valg for
virksomheder med et HACCP-koncept*.

* Hazard Analysis and Critical Control Points-koncept
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Om JURA

Basisstandarder for alle fuldautomatiske Professional-kaffemaskiner fra JURA

JURA sætter
professionelle
standarder
I de over 20 år, som JURA har produceret fuldautomatiske kaffemaskiner, er der udviklet mange innovative
teknologier, som sætter nye standarder. De er blevet
integreret i hele sortimentet, og udgør i dag fundamentet for den perfekte kaffenydelse. I hver maskine drager du fordel af vores ingeniørers viden og erfaringer.
Funktioner og komponenter er blevet til standarder,
så du dag efter dag, kop efter kop, kan glæde dig over
en perfekt kaffe, der smyger sig blødt hen over ganen.
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Kaffekvalitet

Betjening og funktioner

Hygiejne og energi

 Intelligent forbryggesystem (Intelligent
Pre-Brew-Aroma-System, I.P.B.A.S.©)
 Pulsekstraktionsproces (P.E.P.®)
 Intelligent Water System (I.W.S.®) 1)
 Vedligeholdelsesfri, variabel VC-bryggeenhed
 Højeffektiv pumpe
 Termoblok-teknologi
 2 kopper Espresso i én bryggeproces

 Programmerbare funktioner: kaffestyrke,
bryggetemperatur, kaffevandmængde,
varmtvandsfunktion
 Intuitiv betjening ved hjælp af TFT-touch
screen-farvedisplay eller TFT-farvedisplay
 Individualisering til dine behov / specifikke
præferencer, takket være mangfoldige
valgmuligheder og tilbehør
 Kompatibel med JURA Operating
E xperience (J.O.E.®)

 Integreret skylle-, rense- og
afkalkningsprogram
 TÜV-certificeret JURA-hygiejne
 Energiforbrug målt iht. DIN-standard
18873-2

Standards GIGA-X-serie

Standards X-serie

Anbefalet maks. dagsproduktion:
GIGA X8c / X8: 200 kopper
GIGA X3c / X3: 150 kopper

 4,3" touchscreen-farvedisplay
 2 professionelle, keramiske s kivekværne med
automatisk efterjustering (Automatic Grinder
Adjustment, A.G.A.) 2)
 Kombiudløb med 2 kaffe- og 2 mælkeudløb
 Speed-funktion
 2 parallelle fluidsystemer

1) Fuldautomatiske

kaffemaskiner med vandtank

2) GIGA

Standards WE-serie

Anbefalet maks. dagsproduktion:
80 kopper

Anbefalet maks. dagsproduktion:
30 kopper

 X10: 4,3" touchscreen-farvedisplay
 X8, X6: Store betjeningsknapper sikrer
en enkel betjening
 X10: Professional Aroma Grinder
 X8, X6: AromaG3-kværn
 X10, X8: Kombiudløb med 2 kaffe- og 
2 mælkeudløb
 Låsbar bønnebeholder og vandtank
 Frontbetjening

 AromaG3-kværn
 Frontbetjening

X3c / X3: 1 keramisk skivekværn
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Om JURA

Højeffektiv kværn
Den professionelle, højeffektive koniske kværn er beregnet
til at kværne kaffebønner præcist, med den rigtige finhed
og skånsomt for aromaen. Den massive kværn garanterer
et konstant og ensartet kværnresultat.
Termoblok

Teknikken gør
forskellen
Det kræver et samspil mellem de mest moderne teknologier, inden du kan nyde de perfekte
kaffespecialiteter med bare ét tryk. Disse teknologier spiller en central rolle for JURA, og de
udvikles til stadighed.
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Den nyeste generation af termoblokken er kompakt og
har en meget kort opvarmningstid. Det gør det muligt at
tilberede hvert enkelt produkt ved den respektivt indstillede temperatur.
Variabel VC-bryggeenhed
Takket være en gennemtænkt konstruktion skaber den
patenterede VC-bryggeenhed med variabelt bryggekammer de ideelle bryggebetingelser og det perfekte prestryk;
uanset om der kun anvendes lidt kaffe til lette kopper kaffe
eller et maksimum for en ekstra stærk aroma.
Fine foam teknologi
De innovative fine foam opskummere er udviklet specielt til
forædling af kaffespecialiteter med mælk og mælkeskum.
Den revolutionære fine foam teknologi giver et finporet
og luftigt mælkeskum i allerbedste baristakvalitet, hvis
konsistens holder i lang tid.
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Om JURA

Aktiv energibesparelse – med
fuldautomatiske
kaffemaskiner fra
JURA

Energiforbrug
Målemetoden til registrering af relevante energitab i kaffemaskiner er standardiseret i DIN 18873-2. Den tager for eksempel højde for varmetabet i driftsfunktionen, energitab i standby-funktionen, energiforbruget til varmt vand, f.eks.
til rengøring og skylning samt til yderligere varmelegemer, belysning etc. Den tager ikke højde for den ”produktive”
energi, der findes i kaffespecialiteten i koppen, da denne energi skal være identisk for alle kaffemaskiner ved samme
tilberedningstemperatur og -mængde.

Kaffetilberedning

Boiler

Energisparepotentiale

Termoblok

Tid

Hurtig og energieffektiv – termoblokken fra JURA
Fuldautomatiske kaffemaskiner med termoblok og med boiler kræver stort set samme mængde energi til kaffetilberedningen. Energieffektiviteten har derfor størst betydning i standby-funktionen. Målemetoden viser meget tydeligt,
hvorledes fuldautomatiske kaffemaskiner fra JURA kræver væsentligt mindre strøm end maskiner med boiler. Detaljerede måleværdier findes under http://grosskuechen.cert.hki-online.de/de.
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Det har altid været vores målsætning at forkæle vores kunder
med kaffespecialiteter i sublim
kvalitet. I den forbindelse har
kvaliteten i koppen og energieffektiviteten højeste prioritet hos
JURA.

Allerede i 1994 blev den første IMPRESSA
fra JURA udstyret med en slukkeautomatik for at undgå unødvendigt energiforbrug, når maskinen ikke er i brug. I dag
er alle fuldautomatiske kaffemaskiner fra
JURA udstyret med en slukkeautomatik,
og opfylder således uden problemer de
strenge EU-forskrifter vedrørende energiforbrug i standby-funktion. JURA anvender energibesparende termoblokke. Med
denne teknologi opnås den nødvendige
kaffevandtemperatur og damptemperatur effektivt på kort tid, og samtidigt minimeres energitabet, når maskinen ikke
er i brug. Samspillet mellem hovedenergikilderne styres effektivt af den intelligente elektronik, og der forbruges kun
strøm, når der virkelig er behov for det.

For at understrege energieffektiviteten
anvender JURA DIN-standarden 18873-2.
Denne standard angiver den standardiserede målemetode til registrering af alle
relevante energitab i drikkemaskiner til
erhvervsmæssige formål.
De erfaringer, der indhentes i forbindelse
med denne metode, anvendes i den kontinuerlige videreudvikling af fuldautomatiske kaffemaskiner fra JURA, så disse bliver
endnu mere energieffektive, uden at gå
på kompromis med kvaliteten i koppen.
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Fuldautomatiske kaffemaskiner

GIGA-X-serie
Den imponerende kraft fra op til to kværne, to pumper og to parallelle fluidsystemer i kombination med brugervenlig betjening
og allerbedste kvalitet, giver en enestående performance. Gå på
opdagelse i GIGA-X-seriens verden, hvor begrebet kaffenydelse
defineres på ny.
GIGA-X-modellerne fås i to versioner: i en fleksibel, mobil version
og i en version med fast vandtilslutning. Det lille ”c” i modellens
betegnelse står for versionen med fast vandtilslutning. Find den
løsning, der passer bedst til dine behov.
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Fuldautomatiske kaffemaskiner

Fast vandtilslutning
eller vandtank
Fast vandtilslutning giver maksimal kapacitet
Med direkte tilslutning til vandforsyningen, et formonteret vandfiltersystem fra JURA og udstyret med de praktiske restvandsafløb- og
kaffegrumsudkaster-sæt demonstrerer modellerne med fast vandtilslutning deres imponerende styrke. De er specielt egnet inden for
gastronomien, til etageløsninger eller i selvbetjeningszoner.
Mobilitet sikrer maksimal fleksibilitet
En stor vandtank og kaffegrumsbeholder sikrer høj kapacitet og samtidigt stor fleksibilitet. Det er en fordel ved alle mobile anvendelsesområder. Hvad enten der er tale om catering-, event- eller kursusområdet – de mobile versioner fra JURA brillerer overalt.
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Fuldautomatiske kaffemaskiner

GIGA X8c / X8
Med den nye generation af GIGA X8c/X8 demonstrerer JURA
schweizisk innovationsstyrke og professionalitet ned i den mindste detalje. Den brillerer med ultimativ kaffekvalitet i koppen,
intuitiv betjeningsfilosofi via touch-teknologi og 5-stjernet
håndtering. Den nye GIGA X8 fremstår hele 4 × mere professionel. Overalt, hvor der skal brygges mere end 200 kopper
kaffe om dagen, imponerer den med kvalitet, funktionalitet
og pålidelighed og egner sig således perfekt til etage-, kursus-,
catering- eller coffee-to-go-løsninger.
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Ideel til:
 Etageløsninger
 Kursus / møder
 Catering
 Coffee to go
Anbefalet maks. d
 agsproduktion:
200 kopper

17

Tilberedningstider
Kaffe i lille kande (360 ml)
1 min. 54 sek.

2 × latte macchiato
1 Min. 26 sek.
2 × cappuccino
1 min. 15 sek.
2 × flat white
1 min. 26 sek.
2 × Caffè Latte
1 min. 7 sek.
2 × kaffe
58 sek.

GIGA X8c
Aluminium-krom, art. 15227
Aluminium-sort, art. 15249
GIGA X8
Aluminium-krom, art. 15226
Aluminium-sort, art. 15248
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2 × espresso
53 sek.

 4,3" touchscreen-farvedisplay
Nem betjening, vedligeholdelse og individualisering takket være visuel betjeningsguide

 Automatisk rens af mælkesystem
Rengøring og TÜV-certificeret hygiejne med
bare ét tryk på knappen

 2 keramiske præcisionsskivekværne
med Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)
Samme præcise kværnresultat år efter år
t akket være automatisk efterjustering

 2 bønnebeholdere
Individuel kaffenydelse takket være blanding
af kaffebønner efter eget valg

 Speed-funktion takket være yderligere varmt
vand-bypass
Perfekte, aromatiske, særdeles velafrundede
Lungos på rekordtid
 2 termoblokke og 2 pumper
Perfekt Caffè Latte takket være parallelt indløb
af kaffe og mælk
 Program til 32 forskellige specialiteter
Valg af specialiteter med bare ét tryk på knappen, kaffenydelse helt efter individuel smag

Fuldautomatiske kaffemaskiner

Designet til høj performance

 Sound Design
Maksimal performance ved minimalt
støjniveau
 Pulsekstraktionsproces (P.E.P.®)
Også korte specialiteter i kaffebarkvalitet takket være optimeret ekstraktionstid
 Intelligent Water System (I.W.S.®)
CLARIS Pro Smart sikrer perfekt vandkvalitet,
I.W.S.® genkender filteret automatisk*

2 × ristretto
35 sek.
Varmt vand (200 ml)
27 sek.

*GIGA X8. Til versionen med fast vandtilslutning GIGA X8c a nbefaler vi vandfiltersystemet fra JURA.
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Fuldautomatiske kaffemaskiner

GIGA X3c / X3
Med GIGA X3 beviser JURA imponerende schweizisk innovationskraft og professionalisme ned til den mindste detalje. Overalt,
hvor en kapacitet op til 150 kopper kaffe er en del af hverdagen,
overbeviser JURA med kvalitet, funktionalitet og pålidelighed.
Fyldt med maksimal ydeevne i alle henseender fås her en hightech-fuldautomatisk kaffemaskine, som er tilpasset behovene til
storkontorer, morgenmads-, seminar- og mødeområder samt
selvbetjeningszoner.
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Ideel til:
 Etageløsninger
 Morgenmadsrum
 Kursus / møder
 Catering
 Coffee to go
Anbefalet maks. d
 agsproduktion:
150 kopper
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Tilberedningstider
Kaffe i lille kande (360 ml)
1 min. 57 sek.

2 × latte macchiato
1 min. 29 sek.
2 × cappuccino
1 min. 18 sek.
2 × flat white
1 min. 29 sek.
2 × Caffè Latte
1 min. 10 sek.
2 × kaffe
1 min. 1 sek.
2 × espresso
56 sek.
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GIGA X3c
Aluminium, art. 15230

2 × ristretto
38 sek.

GIGA X3
Aluminium, art. 15229

Varmt vand (200 ml)
27 sek.

 4,3" touchscreen-farvedisplay
Nem betjening, vedligeholdelse og individualisering takket være visuel betjeningsguide
 Keramiske præcisionsskivekværne med
Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)
Samme præcise kværnresultat år efter år
takket være automatisk efterjustering
 Speed-funktion takket være yderligere
varmt vand-bypass
Perfekte, aromatiske, særdeles velafrundede
Lungos på rekordtid
 2 termoblokke og 2 pumper
Perfekt Caffè Latte takket være parallelt indløb af kaffe og mælk

Fuldautomatiske kaffemaskiner

Altid kun det bedste
 Program til 32 forskellige specialiteter
Valg af specialiteter med bare ét tryk på
knappen, kaffenydelse helt efter individuel
smag
 Automatisk rens af mælkesystem
Rengøring og TÜV-certificeret hygiejne
med et tryk på knappen
 Sound Design
Maksimal performance ved minimalt
støjniveau
 Pulsekstraktionsproces (P.E.P.®)
Også korte specialiteter i kaffebarkvalitet
takket være optimeret ekstraktionstid
 Intelligent Water System (I.W.S.®)
CLARIS Pro Smart sikrer perfekt vandkvalitet,
I.W.S.® genkender filteret automatisk*

*GIGA X3. Til versionen med fast vandtilslutning GIGA X3c a nbefaler vi vandfiltersystemet fra JURA.

23

Fuldautomatiske kaffemaskiner

X-serie
Stilfuld, robust, praktisk og pålidelig fremstår den professionelle
X-serie fra JURA, der er specielt udviklet til store kontorlandskaber, selvbetjeningszoner eller cateringområder. Maskinens helt
nyudviklede platform er konstrueret til en dagsproduktion på op
til 80 kopper. Den er karakteriseret ved fleksibilitet, enkelhed og
stor kapacitet samt en sikker, intuitiv håndtering. I kombination
med tilbehør kan X-serien skaleres fleksibelt, og udgør således
et ideelt udgangspunkt for individuelle kaffe-kompletløsninger.
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Fuldautomatiske kaffemaskiner

X10
X10 overbeviser med sin alsidighed, brugervenlighed og individualitet. X10 serverer 31 forskellige specialiteter, og dækker dermed hele spektret lige fra mælk og mælkeskum til raffinerede
kaffespecialiteter til det fulde omfang af specialiteter med sort
kaffe. Top-innovationen – Professional Aroma Grinder – giver
altid et perfekt kværnresultat og en aromastigning på 12,2 %.
Takket være One-Touch Lungo-funktionen imponerer den også
med Caffè Barista og Lungo Barista. Betjeningen via det højtopløselige 4,3" store, TFT-touchscreen-farvedisplay sker fuldstændigt intuitivt. Klare og forståelige, moderne grafikker guider selv
den mest uøvede bruger frem til den perfekte kaffespecialitet.
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*Professional Aroma Grinder im Vergleich zu herkömmlichen Mahlwerken

Ideel til faste og variable opstillingssteder, såsom:
 Selvbetjeningszoner
 Store kontorlandskaber
 Kantiner
 Catering
Anbefalet maks. d
 agsproduktion:
80 kopper
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Kaffe i lille kande (360 ml)
2 min. 20 sek.

2 × latte macchiato
1 min. 50 sek.
2 × cappuccino
1 min. 18 sek.
2 × flat white
1 min. 35 sek.

 31 programmerbare specialiteter
Individuel kaffenydelse med bare ét tryk
t akket være One-Touch-funktionen
 Professional Aroma Grinder
12,2 %* mere aroma samt konstant kværn
resultat
 One-Touch Lungo-funktion
Skånsomme, aromatiske baristaspecialiteter

Fuldautomatiske kaffemaskiner

Tilberedningstider

Professionel inden for kaffespecialiteter:
moderne, robust, komfortabel og alsidig
 Bønnebeholder med lås og vandtank
Til sikring mod uvedkommende brug
 4,3" touchscreen-farvedisplay
Nem betjening, vedligeholdelse og individualisering takket være visuel betjeningsguide
 Intelligent Water System (I.W.S.®)
CLARIS Pro Smart sikrer perfekt vandkvalitet,
I.W.S.® genkender filteret automatisk*

2 × Caffè Latte
1 min. 34 sek.
2 × kaffe
1 min. 3 sek.
2 × espresso
48 sek.
2 × ristretto
33 sek.
X10
Platin, art. 15277
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Varmt vand (200 ml)
50 sek.

*Professional Aroma Grinder sammenlignet med almindelige kværne
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Fuldautomatiske kaffemaskiner

X8
Er behovet en fuldautomatisk kaffemaskine med et stort udvalg
af k affespecialiteter, et enkelt betjeningskoncept og en dagsproduktion på op til 80 kopper, er den helt nyudviklede X8 det
rigtige valg. Kaffespecialistens mangfoldighed og enkelthed
imponerer: Fra espresso over latte macchiato til en lille kande
kaffe, hele spektret opnås med bare ét tryk på knappen og serveres i allerbedste barista-kvalitet. Et intuitivt betjeningskoncept
med store, let forståelige tilberedningsknapper, den praktiske
positioneringsanordning til kopper, den aflåselige bønnebeholder og vandtank samt den integrerede spærrefunktion gør X8
til den ideelle løsning der, hvor den skal betjenes af personalet
eller af gæsterne selv.
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Ideel til faste og variable op
stillingssteder, såsom:
 Selvbetjeningszoner
 Store kontorlandskaber
 Kantiner
 Catering
Anbefalet maks. d
 agsproduktion:
80 kopper
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Kaffe i lille kande (360 ml)
2 min. 20 sek.

2 × latte macchiato
1 min. 50 sek.
2 × caappuccino
1 min. 18 sek.
2 × flat white
1 min. 35 sek.
2 × Caffè Latte
1 min. 34 sek.
2 × kaffe
1 min. 3 sek.
2 × espresso
48 sek.

 21 programmerbare specialiteter
Individuel kaffenydelse med bare ét tryk
på knappen takket være moderne
One-Touch-funktion
 Aflåselig bønnebeholder og vandtank
Til sikring mod uvedkommende brug
 Spærrefunktion til områderne produkter og
programmering
Forhindrer fejlmanipulationer f.eks. ved rengøringsarbejde
 6 store knapper til direkte valg og 2 til
navigation anbragt på forsiden
Kaffenydelse med bare ét tryk på knappen

Fuldautomatiske kaffemaskiner

Tilberedningstider

Den professionelle, robuste og alsidige
leverandør af kaffespecialiteter
 2,8" TFT-farvedisplay
Nem betjening og vedligeholdelse takket være
visuel brugerstyring
 Automatisk rens af mælkesystem
TÜV-certificeret hygiejne ved håndtering
af mælk
 Pulsekstraktionsproces (P.E.P.®)
Til optimering af ekstraktionstiden og specialiteter i allerbedste kaffebarkvalitet
 Intelligent Water System (I.W.S.®)
CLARIS Pro Smart sikrer perfekt vandkvalitet,
I.W.S.® genkender filteret automatisk

2 × ristretto
33 sek.
X8
Platin, art. 15100
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Varmt vand (200 ml)
50 sek.
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Fuldautomatiske kaffemaskiner

X6
X6 demonstrerer hele sin styrke der, hvor sorte kaffespecialiteter skal favoriseres, små kander kaffe skal tilberedes professionelt og varmt vand i forskellige temperaturtrin til te skal stilles
til rådighed. Betjeningskonceptets enkelhed manifesterer sig i
betjeningselementerne. TFT-displayet, der er anbragt i højformat, i kombination med de store knapper, gør betjeningen
legende let, selv for uøvede. En fordel, der gør sig gældende
såvel i selvbetjeningsområder som catering, i store kontorlandskaber, i kursus- og mødelokaler, ved Coffee to go, på tankstationer, i bagerforretninger eller salgslokaler.
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Ideel til faste og variable op
stillingssteder, såsom:
 Selvbetjeningszoner
 Store kontorlandskaber
 Kantiner
 Catering
Anbefalet maks. d
 agsproduktion:
80 kopper
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Tilberedningstider
Kaffe i lille kande (360 ml)
2 min. 20 sek.
2 × kaffe
1 min. 3 sek.
2 × espresso
48 sek.

 10 programmerbare specialiteter med sort
kaffe
Individuel kaffenydelse for enhver smag

 2 varmtvandstemperaturer til te
Ideelt tevand til grøn te eller andre tespecialiteter

 Aflåselig bønnebeholder og vandtank
Til sikring mod uvedkommende brug

 2,8" TFT-farvedisplay
Nem betjening og vedligeholdelse takket være
visuel brugerstyring

 Spærrefunktion til områderne produkter og
programmering
Forhindrer fejlmanipulationer f.eks. ved
rengøringsarbejde
 6 store knapper til direkte valg og 2 til
navigation anbragt på forsiden
Kaffenydelse med bare ét tryk på knappen

Fuldautomatiske kaffemaskiner

Den solide professionelle kaffemaskine
til sort kaffe og tevand

 Pulsekstraktionsproces (P.E.P.®)
Til optimering af ekstraktionstiden og specialiteter i allerbedste kaffebarkvalitet
 Intelligent Water System (I.W.S.®)
CLARIS Pro Smart sikrer perfekt vandkvalitet,
I.W.S.® genkender filteret automatisk

Espresso doppio
1 min. 5 sek.
2 × ristretto
33 sek.
X6
Dark Inox, art. 15154
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Varmt vand (200 ml)
50 sek.
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Fuldautomatiske kaffemaskiner

WE-serie
Kaffe sætter kreativiteten i gang, fremmer kommunikationen og
øger veltilpasheden. Derfor har JURA udviklet ”plug-and-enjoy”-
maskinerne til stilfuld kaffenydelse på arbejdspladsen. Deres
store styrke er fleksibilitet, æstetik, enkelhed og bønnebeholder,
vandtank samt kaffegrumsbeholder med øget kapacitet.

38

39

Fuldautomatiske kaffemaskiner

WE8
Hvis man lægger vægt på nydelse, stort udvalg af kaffespecialiteter og æstetik, er WE8 det helt rigtige valg. WE8 tilbereder i
alt 16 forskellige specialiteter med bare ét tryk. Nu kan den også
tilberede espresso macchiato, espresso doppio, specialkaffe og
varmt vand til grøn te med bare ét tryk. Med en vandtank med
en volumen på tre liter, en bønnebeholder til 500 g kaffebønner og en kaffegrumsbeholder til 25 portioner er den elegante
fuldautomatiske Professional-kaffemaskine den ideelle løsning
dér, hvor der dagligt nydes ca. 30 kaffespecialiteter. Det rene,
retlinjede design, fremhævet ved partier i krom, gør WE8 til et
highlight i ethvert køkken.

40

Ideel til:
 Kontorer
 Værksteder
 Salgslokaler
 Forretningsrum
 Atelierer
Anbefalet maks. d
 agsproduktion:
30 kopper
25 måneders producentgaranti eller
op til 16.000 kopper
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Fuldautomatiske kaffemaskiner

Tilberedningstider

Til kendere, der sætter pris
på kaffespecialiteter

1 latte macchiato
1 Min. 26 sek.
1 cappuccino
56 sek.

 AromaG3-kværn og pulsekstraktionsproces (P.E.P.®)
Sikrer ultimativ kaffekvalitet

1 flat white
58 sek.

 Det intelligente vandsystem (Intelligent Water System, I.W.S.®)
genkender filteret automatisk; CLARIS Pro Smart sikrer perfekt
vandkvalitet

2 × kaffe
1 min.
2 × espresso
45 sek.

 Knapper anbragt på forsiden og et moderne TFT-farvedisplay
Gør betjeningen legende let, også for uøvede brugere, med fint
skum i den bedste kvalitet

2 × ristretto
30 sek.

 Trinløs, højdejusterbar fine foam opskummer G2
Til cappuccino, latte macchiato og flat white med bare ét tryk

Espresso doppio
1 min. 5 sek.
WE8
Chrom, art. 15285

42

Varmt vand (200 ml)
45 sek.

 16 forskellige specialiteter med bare ét tryk
Nu kan den også tilberede espresso macchiato, dobbelt espresso,
specialkaffe og varmt vand til grøn te med bare ét tryk
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Fuldautomatiske kaffemaskiner

WE6
WE6 behersker virtuost hele kaffeklassiker-klaviaturet fra ristretto
over espresso til Café crème. Her er fokus helt og aldeles lagt på
den perfekte kaffenydelse: Hvad kræver kaffen for at kunne udfolde
sin aroma optimalt? Svar: tid. Derfor er bryggeprocessen til espresso og ristretto videreudviklet til perfektion. I den forbindelse er
der opstået en verdensnyhed: pulsekstraktionsprocessen (P.E.P.®).
Under processen optimeres ekstraktionstiden, hvilket sikrer den
allerbedste aroma også i forbindelse med korte kaffespecialiteter.
Drejeknappen til varmtvands- og damptilberedning blev forfinet i
henhold til den aktuelle viden om ergonomi, indtil den lå optimalt
i hånden på alle testpersonerne. For mange mennesker er der tale
om en bagatel. For os er der tale om endnu et skridt i retning mod
fuldkommenhed.
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Ideel til:
 Kontorer
 Værksteder
 Salgslokaler
 Forretningsrum
 Atelierer
Anbefalet maks. d
 agsproduktion:
30 kopper
25 måneders producentgaranti eller
op til 16.000 kopper
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Fuldautomatiske kaffemaskiner

Til alle som elsker det
klassiske
 Pulsekstraktionsproces (P.E.P.®)
til optimering af ekstraktionstiden og specialiteter i allerbedste
kaffebarkvalitet
 Det intelligente vandsystem (Intelligent Water System, I.W.S.®)
genkender filteret automatisk; CLARIS Pro Smart sikrer perfekt
vandkvalitet
Tilberedningstider
2 × kaffe
1 min.

 Knapper anbragt på forsiden og et moderne T FT-display
gør betjeningen legende let, også for uøvede brugere
 Otte klassiske specialiteter
tilberedes nemt med bare ét tryk på knappen

2 × espresso
45 sek.
2 × ristretto
30 sek.
WE6
Piano Black, art. 15114
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Varmt vand (200 ml)
45 sek.
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Tilbehør

Individuel tilpasning
til dine præferencer
Med moderne tilbehør kan fuldautomatiske kaffemaskiner fra JURA udbygges til komplette kaffeløsninger
og konfigureres helt i overensstemmelse med dine
præferencer.
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Kaffe smager bedst, når den er varm. Derfor arbejder enhver professionel principielt
kun med forvarmede kopper. Hvis den
varme kaffe hældes i kolde porcelænskopper, går meget varme tabt – for meget. I
forvarmede kopper kan den herlige smagsbouquet derimod udfolde sig fuldt ud.

art. 70086

Kopvarmer med tilbehørsskuffe

Den flotte kopvarmer i rustfrit stål med
fine elementer i hvidt glas gør med sit
lette formsprog en fremragende figur
ved siden af G
 IGA-X- og den nye X-serie.
Med sine tre hylder har den god plads til
i alt 100 espressokopper (Ø 60 mm) eller
60 kaffekopper (Ø 80 mm). De tre moderne fladevarmeelementer arbejder
energieffektivt og lydløst, hvorfor den
også egner sig glimrende til anvendelse
i kontorer.

Kopvarmeren holder kopper på op til en diameter på 90 mm og en højde på 110 mm konstant
på ca. 55 °C. Den har to skuffer med moderne
dæmpningssystem til lydløs lukning og tilbyder
pr. etage plads til 6 cappuccino-, 4 kaffe- eller 5
espressokopper. Derudover har kopvarmeren en
passiv opvarmet aluminium-koprist på oversiden.
Tænde- og slukketid for de to varmeelementer
med integreret temperaturkontrol er let at programmere, så der ikke går værdifuld energi tabt.
Hvis der ikke programmeres en slukketid, slukker
den intelligente maskine automatisk efter tolv timer. I kombination med den rigtige tilbehørsskuffe
tilpasser kopvarmeren sig perfekt til maskinhøjden. Det ekstra rum skaber ny opbevaringsplads
til kaffeskeer i forskellige størrelser.

Mål på GIGA-X-serie (B × H × D): 32 × 44,7 × 32 cm
Mål på X-serie (B × H × D): 32 × 43 × 32 cm

art. 72229

Strømstyrke: 220 – 240 V

Tilbehørsskuffe
WE, art. 24017

Tilbehør

Varme kopper –
varm kaffe

Kopvarmer i glas Glass Cup Warmer

Mål kopvarmer (B × H × D): 12,2 × 30,6 × 34,9 cm
Mål kopvarmer med tilbehørsskuffe WE (B × H × D): 
12,2 × 35,5 × 34,9 cm
Strømstyrke: 120 – 240 V
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Nyhed

Sort, 2,5 l, art. 24065

Kaffespecialiteter, der er forfinet med
mælk og mælkeskum, bliver mere og
mere populære. Inden for gastronomien
anses de for at være garanti for god omsætning, og på kontoret anses de for at
være et tegn på god smag. Forudsætningen for den allerbedste nydelse er frisk,
kold mælk. Netop til dette formål har vi
udviklet JURA Cool Control i forskellige
størrelser.

Ekstra tilbehør:
Wireless Transmitter,
art. 24031

Cool Control 1,0 l

Kaffespecialiteter med mælk og mælkeskum er populære. De bliver allerbedst med
4 °C kold mælk. Cool Control med beholder i rustfrit stål, som kan tåle at komme i
opvaskemaskinen, er let at fylde og holder
mælkens idealtemperatur hele dagen. Takket
være den store volumen på 2,5 liter og den
standardmæssige lukkemekanisme passer
den perfekt til behovene inden for det professionelle område.

Hvid, 1,0 l,
art. 24071

Mælk med en ideal temperatur på 4 °C kombineret med optimale hygiejnebetingelser
danner grundlaget for tilberedningen af et hav
af forskellige kaffespecialiteter med mælk. Et
elegant design, robuste materialer og flotte
detaljer i aluminium samt optimal betjeningskomfort gør Cool Control til det perfekte tilbehør til enhver fuldautomatisk kaffemaskine.

Sort, 1,0 l,
art. 24055

Mål (B × H × D): 14,4 × 22,5 × 21,7 cm

Mål (B × H × D): 15 × 23,4 × 31,9 cm

Ekstra tilbehør:
W ireless
Transmitter,
art. 24031

Tilbehør

Altid frisk mælk

Cool Control 2,5 l

Milk Cooler Piccolo
Stil din mælk ind i det flotte, praktiske minikøleskab, så den altid er frisk og inden for
rækkevidde. Den slitagefrie køleelektronik
med udvendig blæser og termostat, der er
permanent justeret til 5 °C, sørger for konstant køling. Takket være sine kompakte,
ydre mål passer den perfekt ved siden af din
fuldautomatiske kaffemaskine.
art. 64073
Mål (B × H × D): 19 × 31,3 × 28,1 cm
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En god kop espresso eller kaffe består af
98 % vand. Derfor betaler det sig, at skænke denne essentielle ingrediens lidt mere
opmærksomhed. Afhængig af opstillingssted og antal tilberedte kaffespecialiteter
kan vi altid finde den rigtige løsning hvad
angår frisk vand.

Til X-serie,
art. 24049
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Rentvandskit

Kaffegrumsudkaster- / restvandsafløb-sæt

Hvis der dagligt produceres et større antal
kaffespecialiteter, er opfyldningen af vandtanken en vigtig faktor. Derfor tilbyder JURA
et passende rentvandskit til maskiner med
en dagsproduktion på over 30 kopper. Om
nødvendigt fylder dette kit vandtanken op
med frisk ledningsvand, og sørger for kaffenydelse uden afbrydelser. Udnytter du din
fuldautomatiske kaffemaskines mobilitet, og
anvender du den af og til i stand-alone-drift?
Det er ikke noget problem: Takket være den
raffinerede konstruktion kan den faste vandtilslutning også fjernes og tilsluttes igen af
lægfolk, efter at den er installeret første gang
af en fagmand.

Det anbefales, at anvende det praktiske kaffegrumsudkaster-/restvandsafløb-sæt, så der
ikke sker afbrydelser i kaffenydelsen. Det gør
tømning af restvandbakken og kaffegrumsbeholderen overflødigt i det daglige. Takket være
kaffegrumsbeholderens og restvandbakkens
særlige konstruktion ledes hhv. kaffegrums
eller restvand igennem bundpladen og opsamles i den pågældende beholder.

Tilbehør

Altid frisk vand

Til GIGA-X-serie,
art. 24109
Til X-serie,
art. 24047
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Yderligere tilbehør

Professionel fine foam
opskummer

til WE8 (2019), art. 24120

til WE8 (2016), art. 72168

Fine foam opskummer
til WE8 (2016), art. 72166

Tilbehør

Professionel fine foam
opskummer G2

Aflåselig bønnebeholder

Bønnebeholderudvidelse

Til GIGA-X-serie venstre, art. 71536
Til GIGA-X-serie højre, art. 71537
Til GIGA X3, art. 72171

Til X8 og X6, rt. 24045

Beholder til mælkesystemrensning

Tilbehørssæt til mælkesystemer

Til WE8, art. 72230

HP1, art. 24115
HP2, art. 24116
HP3, art. 24117

1

Mælkeslange med kappe
af rustfrit stål
HP1, art. 24112
HP2, art. 24113
HP3, art. 24114
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2

Udskifteligt mælkeudløb
1 10 stk., til WE8, art. 72228
2 20 stk., til GIGA X8c / X8, GIGA X3c / X3, X10 og X8, art. 24064
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JURA Operating
E xperience

Willkommen
Welcome

Ristretto
Ristrett
tto

Kaffee
Coffee

Espresso macchiato
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Espresso

Caffè Barista

Cappuccino

JURA Operating Experience (J.O.E.®) giver dig adgang
til alle funktionerne i fuldautomatiske kaffemaskiner
fra JURA* på din smartphone eller endda dit Apple
Watch. Navngiv dine favoritspecialiteter, og forsyn
dem med et valgfrit billede. Via skyde-indikatorer
tilpasser du indstillingerne til din personlige smag.
Med J.O.E.® har du altid dine individuelle produktindstillinger med dig. J.O.E.® informerer dig om aktuelle
statusmeddelelser og giver dig meddelelse om, hvornår der f.eks. skal påfyldes vand eller kaffebønner.

J.O.E.®
Fås i App Store /
G oogle Play Store

Smart Connect
art. 72167

*Fås til samtlige fuldautomatiske kaffemaskiner, der er kompatible med og udstyret med Smart Connect.

En verden af kaffespecialiteter

Apple Watch

Siri-shortcuts

Vedligeholdelse

J.O.E.® tilpasser sig helt efter dine
kaffeønsker. Navngiv dine favoritspecialiteter, som du har lyst,
og forsyn dem med et valgfrit
billede. Tilpas efter ønske indstillingerne til dine personlige præferencer med skyde-indikatorerne,
og oplev kaffenydelse helt efter
din individuelle smag.

J.O.E.® synkroniserer den sidst
valgte specialitet med dit Apple
Watch. På den måde kan du ganske enkelt tilberede din favoritspecialitet igen og igen ved at trykke
på Apple Watch.

Takket være J.O.E.® gør din JURA-
maskine, hvad du beder den om.
Tilpas dine favoritspecialiteter til
Siri-shortcuts (fra iOS 12), og udnyt de mange muligheder, som
Voice Command giver dig.

Trin for trin navigerer J.O.E.® i billede og tekst gennem alle vedligeholdelsesprogrammer. Og er
der behov for det, hjælper korte
vejledningsvideoer dig videre. Så
enkelt gennemføres TÜV-certificeret hygiejne hos JURA.

Tilbehør

J·O·E·
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Originale vedligeholdelsesprodukter

Den daglige vedligeholdelse af maskinen og
hygiejnen ved håndtering af mælk, kaffe og
vand er grundlaget for et konstant perfekt kafferesultat. Det integrerede renseprogram i alle
fuldautomatiske kaffemaskiner fra JURA løsner
effektivt kaffefedtet lige fra den patenterede
bryggeenhed og frem til kaffeudløbet.

2-fase rensetabletter

2-fase afkalkningstabletter

Mælkerens

Dåse à 25 stk., art. 62535
Pakning à 6 stk., art. 62715
Fosfatfri

Dåse à 36 stk., art. 70751
Pakning à 3 × 3 stk., art. 61848
Fosfatfri

1 flaske 1000 ml, art. 62536
Fosfatfri
Vedligeholdelse

Professionel kaffe
nydelse med rigtig
vedligeholdelse

Hygiene
standards
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CERTIFIED
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Klor
Kalk
Tungmetaller

CLARIS – den originale

Kaffe består af 98 % vand. Det rigtige vand er derfor afgørende
for smagen. Takket være den nye, optimerede formel filtrerer
CLARIS effektivt kalk, klor samt tungmetaller fra vandet overalt
i verden. CLARIS sikrer således en optimal beskyttelse af maskinen og garanterer en maksimal kaffesmag. Det professionelle
opstrømprincip sørger for, at vandet altid er frisk filtreret inden
tilberedningen. CLARIS absorberer skadelige stoffer, men bevarer
samtidigt de vigtige fluorider, der fungerer som smagsbærere, når
aromaen folder sig ud, i de rigtige mængder. På den måde bliver
enhver kaffespecialitet til en fyldig smagsoplevelse. Anvendelse
af CLARIS gør endvidere afkalkningen overflødig.
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Filterpatron
CLARIS Pro Smart maxi

Filterpatron 
CLARIS Pro Smart

Filterpatron 
CLARIS Smart

Filterpatron 
CLARIS Pro Blue

Filterpatron
CLARIS White

Pakke med 2 filtre, art. 24146

Pakke med 4 filtre, art. 72819

Til fuldautomatiske kaffemaskiner
med I.W.S.®
Pakning à 3 stk., art. 71794
1 filterpatron, art. 71793

Pakke med 4 filtre, art. 71702

Pose med 4 filtre, art. 62911

Vedligeholdelse

Dit vand, frisk filtreret
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Kompatibilitet tilbehør og vedligeholdelse
GIGA X8c

GIGA X8

GIGA X3c

GIGA X3

X10

X8

X6

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Cool Control 2,5 l

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Cool Control 1,0 l

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Milk Cooler Piccolo

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Kopvarmer med tilbehørsskuffe WE

Rentvandskit
Kaffegrumsudkaster- / restvandsafløb-sæt

¡

¡

¡

¡

Aflåselig bønnebeholder

¡

¡

¡

¡

Bønnebeholderudvidelse

WE6

¡

¡

¡
¡

Professionel fine foam opskummer-G2

¡

Professionel fine foam opskummer

¡
¡

Fine foam o pskummer
Mælkeslange med kappe af r ustfrit stål

HP3

HP3

HP3

HP3

HP3

HP3

HP3

Tilbehørssæt til mælkesystemer

HP3

HP3

HP3

HP3

HP3

HP3

Udskifteligt mælkeudløb

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Data Communicator

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Smart Connect

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

J.O.E.®

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

CLARIS Pro Smart maxi,
CLARIS Pro Smart

CLARIS Pro Smart maxi, 
CLARIS Pro Smart

CLARIS Pro Smart maxi,
CLARIS Pro Smart

CLARIS Pro Smart maxi, 
CLARIS Pro Smart

CLARIS Pro Smart

CLARIS Pro Smart

¡

Beholder til mælkesystem-rensning

Filterpatron
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WE8

CLARIS Pro Smart maxi,
CLARIS Pro Smart

HP3

¡
Kompatibilität

Glass Cup Warmer
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Tekniske data
GIGA-X-serie

X-serie
GIGA X8c / X8

GIGA X3c / X3

X10

X8

X6

Antal individuelt programmerbare specialiteter

32

32

Antal individuelt programmerbare specialiteter

31

21

12

One-Touch-funktion

¡
¡

One-Touch-Lungo-funktion



Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)

¡
¡

One-Touch-funktion





Intelligent Water System (I.W.S.®)

–/

–/

Intelligent Water System (I.W.S.®)







Speed-funktion

¡
¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡
¡

Kompatibel med J.O.E.®







Wireless ready





Smart Connect medfølger







Pulsekstraktionsproces (P.E.P.®)







Kværn

Flertrins Aroma-G3-kværn

Flertrins Aroma-G3-kværn

Flertrins Aroma-G3-kværn

Elektrisk indstillelige, professionelle keramiske
skivemaleværker

Elektrisk indstilleligt, professionelt keramisk
skivemaleværk

Antal termoblokke

2

2

1

JURA-hygiejne: TÜV-certificeret







2

2

Oprettelse, mangfoldiggørelse og individuel
t ilpasning af produkter



Dagstæller, der kan nulstilles







Display

TFT-touchscreen-farvedisplay

TFT-farvedisplay

TFT-farvedisplay

65 – 153 mm

65 – 153 mm

Kompatibel med J.O.E.®
Wireless ready
Smart Connect medfølger
Pulsekstraktionsproces (P.E.P.®)
Kværn
Antal termoblokke

Dagstæller, der kan nulstilles

¡
¡
¡

¡
¡
¡

Display

TFT-touchscreen-farvedisplay

TFT-touchscreen-farvedisplay

Højdejusterbart kombiudløb

Højdejusterbart kombiudløb

70 – 159 mm

70 – 159 mm

Højdejusterbart kaffeudløb

Fyldemængde vandtank

– / 5 l

– / 5 l

Fyldemængde vandtank

5l

5l

5l

Bønnebeholderens volumen

2 × 650 g

1 kg

Bønnebeholderens volumen

1 kg

500 g

500 g

Spænding / nominel effekt

220 – 240 V~ / 2300 W

220 – 240 V~ / 2300 W

Bønnebeholder der kan udvides til

1 kg

1 kg

Vægt

19 kg

19 kg

Spænding / nominel effekt

220 – 240 V~ / 1450 W

220 – 240 V~ / 1450 W

220 – 240 V~ / 1450 W

Mål (B × H × D)
Artikelnummer, farve

32 / 37 × 56,5 × 49,7 cm
15227, GIGA X8c aluminium-krom
15249, GIGA X8c aluminium-sort
15248, GIGA X8 aluminium-krom
15258, GIGA X8 aluminium-sort

32 / 37 × 56,5 × 49,7 cm
15230, GIGA X3c aluminium
15229, GIGA X3 aluminium

Vægt

14 kg

14 kg

12,9 kg

Mål (B × H × D)

37,3 × 52,4 × 46,1 cm

37,3 × 47 × 46,1 cm

37,3 × 47 × 46,1 cm

37,3 × 52,4 × 46,1 cm

37,3 × 52,4 × 46,1 cm

15100, Platin

15154, Dark Inox

JURA-hygiejne: TÜV-certificeret

65 – 153 mm

Mål (B × H × D) med bønnebeholderudvidelse
Artikelnummer, farve

15277, Platin

Tekniske data

Oprettelse, mangfoldiggørelse og individuel tilpasning af produkter
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Tekniske data
WE-serie
WE8

WE6

Antal individuelt programmerbare specialiteter

16

8

One-Touch-funktion

Pulsekstraktionsproces (P.E.P.®)

¡
¡
¡
¡
¡

Kværn

Flertrins Aroma-G3-kværn

Flertrins Aroma-G3-kværn

Antal termoblokke

1

1

Mælkesystem

HP3

JURA-hygiejne: TÜV-certificeret
Dagstæller, der kan nulstilles

¡
¡

¡
¡

Display

TFT-farvedisplay

TFT-farvedisplay

Højdejusterbart kaffeudløb

65 – 111 mm

65 – 111 mm

Højdejusterbart cappuccino-udløb

107 – 153 mm

Fyldemængde vandtank

3l

3l

Bønnebeholderens volumen

500 g

500 g

Spænding / nominel effekt

220 – 240 V~ / 1450 W

220 – 240 V~ / 1450 W

Vægt

10 kg

10 kg

Mål (B × H × D)

29,5 × 41,9 × 44,4 cm

29,5 × 41,9 × 44,4 cm

Artikelnummer, farve

15285, Krom

15114, Piano Black

Kompatibel med J.O.E.®
Wireless ready

¡
¡
¡

Vi tilpasser løbende vores sortiment til den nyeste tekniske udvikling. Derfor kan der være ændringer
hvad angår udførelse og udstyr i forhold til de afbildede maskiner. Der tages forbehold for trykfejl og
misforståelser. Der kan forekomme afvigelser i farverne pga. tryktekniske forhold. De afbildede kopper og
glas er ikke inkluderet i leverancen.
© 2019 by JURA Elektroapparate AG. Alle rettigheder forbeholdes. Mangfoldiggørelse (også i uddrag) kun
med skriftlig tilladelse fra JURA.
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Tekniske data

Intelligent Water System (I.W.S.®)

201909 spiceadvertising

Scandinavian Coffee System ApS
Mesterlodden 36
2820 Gentofte
Denmark
www.jura.com
JURA – If you love coffee

