
Sveitsiläistä kahvikulttuuria ammattilaisille
Mallisto 2018 / 2019

Mukautamme tuotevalikoimaamme jatkuvasti alan viimeisimmän kehityksen mukaan. Sen vuoksi pidä-
tämme oikeuden muuttaa kuvissa esitettyjen koneiden kokoonpanoa ja varusteita. Emme vastaa painovir-
heistä ja muista mahdollisista virheistä. Voi esiintyä painoprosessista johtuvia värieroja. Kuvissa esiintyviä 
kuppeja ja laseja ei toimiteta vakiona kahvikoneiden mukana.

Kaikki oikeudet pidätetään. Jäljentäminen (kokonaan tai osaksi) on sallittua ainoastaan JURAn kirjallisella 
suostumuksella
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JURA – If you love coffee
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5 000 000
kahvikonetta
on valmistettu tähän päivään men-
nessä. Tämä vaikuttava luku tekee 
JURAsta suurimittaisen tuotannon 
asiantuntijan taaten samalla laadun ja 
kaikkien komponenttien kestävyyden, 
yhdessä suurtuotannon tarjoamien 
hintaetujen kanssa.

3 800 000
kupillista kahvia
valmistetaan joka vuosi jatkuvasti toi-
mivassa testauslaboratoriossa. Vasta 
sitten kun kaikki komponentit ovat 
kestäneet mitä ankarimmissa testa-
usolosuhteissa, laboratorion johtaja 
antaa niille luvan sarjatuotantoon.

70
insinööriä
on nähnyt huomattavasti vaivaa uu-
den sukupolven koneiden kehittämi-
sessä niiden pienimpiä yksityiskohtia 
myöden, kehittäen laitteita ja ohjel-
mistoa, alustavia malleja, nestejär-
jestelmiä ja komponentteja testaten 
kaikki nämä laboratoriossamme.
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Tietoa JURAsta

Laadun perinnettä
JURA perustettiin vuonna 1931 Niederbuchsitenissa, sveitsiläisessä Solothurnin 
kantonissa. Tämä pieni kylä sijaitsee noin puolivälissä Zürichin ja Bernin  välissä, 
Jura-vuorten eteläpäässä. Todellakin, yhtiö on nimetty juuri näiden vuorten mu-
kaan.

60 vuoden ajan JURA myi laajaa kodinkonemallistoaan pääasiallisesti Sveitsissä. 
Vuonna 1991 tehtiin tietoinen siirto automaattisiin kahvikoneisiin ja kansainvälisille 
markkinoille. JURA kehittyi globaaliksi toimijaksi ja on nyt innovaatiojohtaja yli 
50 maassa.

Kaikki automaattiset erikoiskahvikoneet kehitetään Sveitsissä ja valmistetaan 
mitä tiukimpien sveitsiläisten laatustandardien mukaan. Pyrkimys täydellisyyteen 
kuuluu olennaisena osana JURAn samoin kuin yhtiön liiketoimintakumppanien 
henkilökunnan ajatteluun. Korkealaatuiset, lujat ja kestävät tuotteet ovat heidän 
luovuutensa tulosta.

Tietoa JURAsta

Laadun perinnettä
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Syitä miksi ostaa 
JURAn  valmistama 
automaattinen 
 kahvikone

Syitä miksi ostaa JURAn valmistama automaattinen kahvikone

Vapaasti valittavissa oleva kahvi ja 
tuore kahvi aina, kun haluat sitä

Kahvipapujen herkulliset aromit 
ovat peräisin paahtoprosessista. 
Kahvi sisältää jopa 1 000 erilaista 
aromiyhdistelmää, jotka tekevät sii-
tä yhden kaikkein aromaattisimmis-
ta ruoka-aineista. Luonto on antanut 
meille täydellisen pakkauksen, jossa 
aromit säilyvät niiden heikkenemättä: 
kahvipavun.
JURAn automaattisella kahvikoneella 
voit valita käytännössä rajattomasta 
valikoimasta tarjolla olevia tuorei-
ta kahvipapuja, juuri oman makusi 
mukaan. Voit hemmotella itseäsi eri-
koisliikkeestä hankkimallasi ylellisellä 
paahdolla, ulkomaanmatkalla löytä-
mälläsi harvinaisuudella tai kokeilla 
paikallisen supermarketin tarjous-
tuotetta. Koneemme on suunniteltu 
niin, että saat mistä tahansa kahvista 
ja paahtoasteesta irti parhaan mah-
dollisen lopputuloksen.

Käyttöalueelle räätälöity

JURA-kahvikoneet voidaan ohjelmoi-
da erityisvaatimusten ja yksittäisten 
asiakkaiden tarpeiden mukaan. Myy-
mälöistä, toimistoista ja aamiaisma-
joituspaikoista business-tapahtumien 
catering-palveluihin, erikoiskahviva-
likoimaa voidaan mukauttaa käyttö-
alueen mukaan, alasta riippumatta. 
Tämä voidaan tehdä intuitiivisen oh-
jelmoinnin ja käytöstä pois kytkettä-
vien toimintojen avulla.
Laajalla lisävarustevalikoimalla, jo-
hon kuuluu kupin lämmitin, maidon 
jäähdytin, kahvinpurujen tyhjennys-
sarja, tippakaukalosarja ja maksujär-
jestelmäliittymä, samoin kuin hou-
kuttelevalla valikoimalla säilytys- ja 
esillepanoyksiköitä, voidaan luoda 
täydellinen, juuri teidän erityistar-
peittenne mukaan räätälöity kahvi-
ratkaisu.

Yksilöllinen nautinto ja  
TÜV-sertifioitu hygieniatakuu

JURAn automaattiset erikoiskahvi-
koneet on suunniteltu valmistamaan 
joka kerta täydellistä kahvia. Niissä 
on monia erilaisia ohjelmointivaih-
toehtoja, jotta voit vaihdella kahvia-
si nauttiaksesi suosikkipapulajikkeista 
ja erikoiskahvijuomista. Jotta saisit 
kuppiisi joka kerta täydellistä kah-
via, on tärkeää huolehtia päivittäin 
automaattisesta kahvikoneestasi ja 
noudattaa muutamia yksinkertaisia 
perushygieniasääntöjä, jotka koskevat 
maidon, kahvin ja veden käsittelyä. 
Sisäänrakennetut huuhtelu- ja puh-
distusohjelmat voidaan käynnistää 
napin painalluksella pitämään koneesi 
moitteettoman hygieenisenä. Tämä 
täydellinen hygieniajärjestelmä, joka 
on TÜV Rheinlandin sertifioima, tekee 
JURAn automaattisista kahvikoneista 
erinomaisen valinnan tiloihin, joissa 
noudatetaan HACCP*-järjestelmän 
periaatteita.

Erinomainen ekoälykkyys

Planeettamme ja sen kallisarvoisten 
luonnonvarojen kunnioittaminen 
on aina ollut ensiarvoisen tärkeää 
JURAlle.
Juuri tästä syystä automaattisissa 
erikoiskahvikoneissamme on innova-
tiivisia teknologioita ja energiansääs-
tötiloja, joiden avulla voidaan välttää 
tarpeeton virrankulutus ja aktiivisesti 
säästää energiaa. Riippumattomat 
testit todistavat tämän. Valmistamal-
la tuoretta kahvia tuoreista pavuista 
sinäkin autat aktiivisesti pienentä-
mään jätteiden määrää. Kahvinpurut 
voidaan helposti kompostoida tai 
käyttää kasvien lannoitteina.

*Vaara-analyysi ja kriittiset valvontapisteet  
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JURA määrittää ammattilaisten standardeja

Kehittäessään automaattisia erikoiskahvikoneita yli 20 
vuoden ajan, JURA on kehittänyt monia innovatiivisia 
teknologioita, jotka määrittävät uusia standardeja. Näitä 
on hyödynnetty koko tuotevalikoimassa, ja ne ovat nyt 
olennainen osa prosessia, jonka tuloksena voit naut-
tia kupillisen täydellistä kahvia. Jokainen kone sisältää 
suunnattoman määrän insinööriemme osaamista ja 
kokemusta. Toimintoja ja komponentteja, joista on 
tullut standardeja, jotka ilahduttavat sinua täydellisellä 
kahvilla aamusta iltaan ja hemmottelevat kitalakeasi.

JURA määrittää 
 ammattilaisten 
standardeja

GIGA X-sarja 
Suositeltu päivittäinen enimmäisvalmistusmäärä:

GIGA X8c / X8: 
200 kupillista

GIGA X3c / X3 Professional: 
120 kupillista

X-sarja

 
Suositeltu päivittäinen enimmäis-
valmistusmäärä: 80 kupillista

WE-sarja

 
Suositeltu päivittäinen enimmäis-
valmistusmäärä: 30 kupillista

 � 4,3" kosketusvärinäyttö
 � 2 ammattilaistasoista keraamista 
kahvimyllyä automaattisäädöllä

 � Säädettävä kaksoissuutin 2 kahvi-
suuttimella 2 maitosuuttimella

 � Nopeustoiminto
 � 2 rinnakkaista nestejärjestelmää
 � Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
 � Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent 
Water System, I.W.S.®) 1)

 � 1 ammattilais-tasoinen 
keraaminen kahvimylly

 � Säädettävä  kaksoissuutin 
2 kahvisuuttimella 
2  maitosuuttimella

 � 2 rinnakkaista 
 nestejärjest-elmää

 � Tehokas kuumavesijär-
jest-elmä

 � Venti Ports-ilmanvaihto

 � Lukittava papusäiliö ja vesisäiliö
 � Helppokäyttöinen suurikokoisten 
painikkeiden ansiosta

 � Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
 �  Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent 
Water System, I.W.S.®)

 � AromaG3-kahvimylly
 � Edestä käytettävä

 � Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
 �  Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent 
Water System, I.W.S.®)

 � AromaG3-kahvimylly
 � Edestä käytettävä

JURAn perusvakio-ominaisuudet

 � Älykäs kahvin esiuuttojärjestelmä (I.P.B.A.S.©)
 � Uuttokammio säädettävissä välillä 5 – 16 g
 � Huoltovapaa uuttoyksikkö
 � Erittäin tehokas pumppu
 � Thermoblock-teknologia
 � Sisäänrakennettu huuhtelu-, puhdistus- 
ja  kalkinpoisto-ohjelma

 � TÜV-sertifioitu hygienia JURAlta

 � 2 espressokupillista yhdellä uuttotoiminnolla
 � Ohjelmoitavat toiminnot: Kahvin 
 voimakkuus, uuttolämpötila, vesimäärä, 
 kuumavesitoiminto

 � Intuitiivinen käyttö TFT-näytön tai keskitetysti 
sijoitetun käyttötaulun suoravalintapainikkei-
den avulla

 � Räätälöitävissä tarpeidesi / käytön tyypin 
 mukaan useilla vaihtoehdoilla ja

 � Energiankulutus mitattu 
 DIN-standardin 18873-2 mukaan

 � Yhteensopiva JURA Operating Experiencen 
(J.O.E.®) kanssa

1) vain GIGA X8
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Ero syntyy 
 teknologiasta
Jotta voisit nauttia täydellisistä erikoiskah-
veista napin painalluksella, viimeisimmän 
teknologian täytyy toimia taustalla. Ja tämä 
teknologia on avainasemassa JURAlla.

Ero syntyy teknologiasta

AromaG3–kahvimylly nyt kaksi kertaa aikaisempaa 
nopeampi

Täydellinen nautinto alkaa oikeista aineksista. Juuri tästä 
syystä JURA käyttää ainoastaan korkealaatuisia, erit-
täin kestäviä kahvimyllyjä. Onnistuttuaan löytämään 
täydellisen leikkuukulman jauhatuskartioiden sisälle, 
JURAn suunnittelijat ovat onnistuneet parantamaan 
tehokkuutta huomattavasti. Tämän hienovaraisen 
prosessin ansiosta aromit saadaan talteen niiden koko 
luonnollisessa täyteläisyydessään ja kaksi kertaa perin-
teistä jauhatusta nopeammin.
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Uuttoyksikkö, jossa säädettävä kahvin uuttokammio

Patentoitu uuttoyksikkö, jossa on säädettävä kahvin uut-
tokammio, on minkä tahansa JURA kahvikoneen tärkein 
osa. Pitkälle kehitetyn muotoilunsa ansiosta se luo täy-
dellisen paineen ja optimaaliset uutto-olosuhteet mille 
tahansa 5 – 16 g suuruiselle määrälle jauhettua kahvia. 
Älykäs kahvin esiuuttojärjestelmä (I.P.B.A.S.©) ja Pulse 
Extraction Process (P.E.P.®), joka optimoi uuttoajan, 
toimivat yhdessä, jotta aromit pääsevät täysin esille.

Hienovaahtoteknologia

Innovatiiviset vaahdottimet suunniteltiin erityisesti 
kruunaamaan maitoa ja maitovaahtoa sisältävät eri-
koiskahvit. Aivan uudenlaisella hienovaahtoteknolo-
gialla ne luovat hienorakenteisen maitovaahdon, jonka 
koostumus säilyy pitkään, vastaten ammattimaisten 
baristojen standardeja. Maito imetään sisään, kuumen-
netaan ja sen jälkeen vaahdotetaan ilmalla monikam-
miojärjestelmän sisällä. Tuloksena on vertaansa vailla 
oleva maitovaahto, joka hyväilee kitalakea ja kieltä ja 
sopii ihanteellisesti myös koristeluun. Yhdistettynä 
huippulaatuiseen kahviin tämä teknologia määritte-
lee kahvikokemuksen kokonaan uudelleen. Voit sekä 
nähdä että maistaa tämän eron.



14 15

Ka
hv

ila
it

te
et

Li
sä

ta
rv

ik
ke

et
H

oi
to

tu
ot

te
et

Te
kn

is
et

 ti
ed

ot
Ti

et
oa

 JU
RA

st
a

Energiatehokkuus

Aktiivista energian 
säästöä – JURAn 
 automaattisilla 
 kahvikoneilla 
Me olemme aina pyrkineet hemmottele-
maan asiakkaitamme täydellisillä erikois-
kahvijuomilla. Kupin sisällön laatu ja ener-
giatehokkuus ovat aina olleet ensiarvoisen 
tärkeää JURAlle.

Jo vuonna 1994, kun JURAn ensimmäiseen IMPRES-
SA-koneeseen asennettiin automaattinen virran-
katkaisu tarpeettoman energiankulutuksen vält-
tämiseksi silloin, kun konetta ei käytetä. Nykyään 
kaikissa JURAn automaattisissa kahvikoneissa on 
automaattinen virrankatkaisu, ja siten ne selvästi 
ylittävät EU:n tiukat, valmiustilan energiankulu-
tusta koskevat lakisääteiset vaatimukset. JURA on 
aina käyttänyt energiaa säästäviä lämpöelement-
tejä. Tämän teknologian avulla voidaan tehokkaasti 
saavuttaa tarvittava kahviveden lämpötila ja höy-
ryn lämpötila hyvin nopeasti, ja samalla minimoi-
da energiahävikkiä, jos mitään tuotetta ei haluta 
valmistaa. Älykäs elektroniikka ohjaa tehokkaasti 
sitä, miten pääenergialähteet toimivat vuorovai-
kutuksessa, ja tehoa käytetään vain, jos sitä todella 
tarvitaan. 

Energiatehokkuutensa vahvistuksena JURA käyt-
tää DIN standardia 18873-2. Tämä standardi kuvaa 
standardisoitua mittausprosessia, jolla tallennetaan 
kaikki asiaan liittyvät energiahävikit kaupalliseen 
käyttöön tarkoitetuissa juomakoneissa.
Tällä tavalla saatuja tietoja käytetään jatkuvaan 
lisäkehittelyyn, jotta JURAn automaattiset kahvi-
koneet saadaan vieläkin energiatehokkaammiksi 
tinkimättä kupin sisällön laadusta.

DIN 18873-2 standardisoi mittausprosessin kahvi-
koneiden energiahävikin tallennukseen. Se ottaa 
esimerkiksi huomioon toimintatilan lämpöhäviöt, 
valmiustilan energiahävikit sekä kuuman veden val-
mistukseen tarvittavan energiamäärän, esim. puh-
distukseen ja huuhteluun, sekä lisäkuumennusele-
mentit, valaistuksen, jne. Se ei ota huomioon itse 
kahvissa olevaa “tuottavaa” energiaa, koska tämän 
täytyy olla sama kaikille koneille, kun käytetään 
samaa valmistuslämpötilaa ja –määriä.

Nopea ja energiatehokas –  
JURAn lämpöelementti

Automaattiset kahvikoneet, joissa on lämpöelementti, tarvitsevat suurin piirtein saman ener-
giamäärän kahvinvalmistukseen kuin keittimellä varustetut koneet. Kaikki energiatehokkuudella 
saavutettava säästö syntyy siten lepotilassa. Mitattu menettely kuvaa hyvin selvästi kuinka 
 JURAn automaattiset kahvikoneet tarvitset paljon vähemmän tehoa kuin keittimellä varustetut 
koneet. Tarkat mittaustulokset on julkistettu sivustolla http://grosskuechen.cert.hki-online.de/en.

Energiankulutus

Aika

Kahvin valmistus

Keitin

Mahdollinen säästö

Lämpöelementti
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GIGA X-sarja
Maksimissaan kahden kahvimyllyn, kahden pumpun ja kahden 
rinnakkaisen nestejärjestelmän keskitetty teho yhdessä käyttä-
jäystävällisyyden ja premium-laadun kanssa saa aikaan ainutlaa-
tuisen suorituskyvyn. Löydä GIGA X:n maailma, jossa kahvinautinto 
määritellään uudelleen.

GIGA X-mallit on saatavilla kahtena versiona: joustava, siirrettävä 
malli sekä toinen kiinteällä vesiliitännällä. Mallin nimessä oleva ”c” 
tarkoittaa kiinteää vesiliitäntää. Selvitä, mikä ratkaisu vastaa par-
haiten juuri omia tarpeitanne.

Kahvikoneet

GIGA X-sarja
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Kiinteä vesiliitäntä vai ratkaisu vesisäiliöllä

Kiinteä vesiliitäntä mahdollistaa suurimman valmistuskapasiteetin

Suora liitäntä vesijohtoverkkoon yhdessä JURAn vedensuodatusjärjestelmän ja 
kätevän tippakaukalon ja kahvinpurujen tyhjennyssarjan kanssa varmistavat 
kiinteällä vesiliitännällä varustettujen mallien suuren kapasiteetin. Ne soveltuvat 
ihanteellisesti catering-palveluihin, toimistoihin tai itsepalvelualueille.

Siirrettävä vesisäiliö takaa suurimman mahdollisen joustavuuden

Suurikokoinen vesisäiliö yhdessä kahvinpurusäiliön kanssa tarjoaa suuren valmis-
tuskapasiteetin sekä täydellisen joustavuuden. Ne soveltuvat kaikkiin tilanteisiin, 
joissa vaaditaan laitteiston siirrettävyyttä. JURAn toimittamat siirrettävät ratkai-
sut soveltuvat täydellisesti catering-palveluihin, tapahtumiin ja seminaareihin.
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GIGA X8c / X8 

GIGA X8c / X8*

Uuden sukupolven GIGA X8c / X8–koneet heijastavat sveitsiläistä 
innovaatiota ja ammattimaisuutta aina pienimpäänkin yksityis-
kohtaan asti. Intuitiivisesta kosketusteknologiaan perustuvasta 
käytöstä ja 5 tähden käsittelystä kupissa olevan kahvin huippu-
laatuun, koneet tarjoavat vertaansa vailla olevan suorituskyvyn. 
Uusi GIGA X8 on myös neljä kertaa aikaisempaa ammattimaisempi. 
Siellä missä vaaditaan jopa 200 kupillista päivässä, kone tarjoaa 
laatua, toiminnallisuutta ja toimintavarmuutta. Tuloksena on 
huipputekninen kahvikone, joka on räätälöity toimistoratkaisuihin, 
seminaareihin, tapahtumien catering-palveluihin tai ratkaisuihin, 
joissa kahvi otetaan mukaan.

*Selkeyden vuoksi, mallin tunnistaa lisäyksestä-G2 vertailuissa, 
taulukoissa ja lisävarusteiden saatavuudessa.

Valmistusajat

Kannullinen kahvia (360 ml)
1 minuutti 54 sekuntia

2 × latte macchiato
1 minuutti 26 sekuntia

2 × cappuccino
1 minuutti 15 sekuntia

2 × Flat White 
1 minuutti 26 sekuntia

2 × caffè latte
1 minuutti 7 sekuntia

2 × kahvi
58 sekuntia

2 × espresso
53 sekuntia

2 × ristretto
35 sekuntia

Kuuma vesi (200 ml)
27 sekuntia
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Tehty takaamaan  
paras  mahdollinen  
suorituskyky

 � 4.3" kosketusvärinäyttö
Helppo käyttää, huoltaa ja räätälöidä näytölle 
tulevan käyttäjän opastuksen ansiosta

 � 2 tarkkaa keraamista kahvimyllyä 
 automaattisella jauhatuskarkeuden 
 säätötoiminnolla (A.G.A.©) 
Automaattisäädön ansiosta vuosien ajan 
 tasalaatuinen, tarkka jauhatus 

 � Nopeustoiminto lisätyn kuuman veden 
 ohitusputken ansiosta 
Täydellinen, aromaattinen ja herkullinen lungo 
ennätysajassa

 � 2 lämpöelementtiä ja 2 pumppua
Täydellinen caffè latte sen ansiosta, että kahvi 
ja maito virtaavat kuppiin samaan aikaan

 � Ohjelmoitavissa 32 erilaista  
erikoiskahvijuomaa 
Suuri valikoima erikoiskahveja napin painalluk-
sella, yksilöllisten makujen mukaista kahvia

 � Automaattinen maitojärjestelmän puhdistus
Puhtaus ja TÜV-sertifioitu hygienia napin 
 painalluksella

 � 2 papusäiliötä
Räätälöi oma kahvisi luomalla oma sekoituksesi

 � Äänisuunnittelu
Paras mahdollinen suorituskyky mahdollisim-
man pienellä äänellä

 � Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
Optimoitu uuttoaika varmistaa sen, että lyhyet 
erikoiskahvijuomat valmistetaan ammattilais-
baristan standardien mukaan

 � Älykäs vesijärjestelmä  
(Intelligent Water System, I.W.S.®)
CLARIS Pro Smart varmistaa täydellisen 
 vedenlaadun, I.W.S.® havaitsee suodattimen 
automaattisesti*

*GIGA X8-mallissa. Kiinteällä vesiliitännällä varustetun  
GIGA X8c – mallin kanssa suosittelemme käyttämään JURA 
vedensuodatusjärjestelmää. GIGA X8c, Aluminium Black / GIGA X8, Aluminium Black

Käyttöalueet

Soveltuu ihanteellisesti:
 � Toimistoratkaisut
 � Seminaari- / 
 konferenssitilat

 � Catering-palvelut
 � “Kahvi mukaan”

Suositellut lisävarusteet

 � Lasinen kupinlämmitin
 � Cool Control
 � Maidon jäähdytin Piccolo
 � Maitoputki ruostumattomalla 
teräspäällisellä HP3

 � Smart  Payment Box
 � Coffee to Go-kalusteet
 � Kahvinpurujen tyhjennyssarja
 � Tippakaukalosarja
 � JURA vedensuodatusjärjestelmä, 
GIGA X8c-mallille

 � CLARIS Pro Smart suo- 
datinpatruuna GIGA X8-malliin

 � J.O.E.®
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GIGA X3c / X3 Professional
GIGA X3c / X3 Professional tarjoaa kaiken, mitä henkilökunta tarvit-
see suureen toimistoon tai henkilöstötiloihin. Kone valmistaa jopa 
34 yksilöllisesti ohjelmoitavaa erikoiskahvia ja lisäksi 12 baristan 
reseptiä napin painalluksella, mukaan lukien trendikäs flat white. 
Konetta on helppo käyttää, ja suurta papusäiliötä, jonka vetoisuus 
on 1 kg ja jossa on aromit säilyttävä kansi, ei tarvitse täyttää ko-
vin usein. Lisäksi valinnaisena lisävarusteena tippakaukalosarja* ja 
kahvinpurujen tyhjennyssarja.

Sisäänrakennetut huuhtelu- ja puhdistustoimenpiteet käynniste-
tään napin painalluksella, jolloin koneen päivittäiseen huoltoon 
kuluu hyvin vähän aikaa.

GIGA X3c / X3 Professional

* Vakiona GIGA X3c Professional-mallissa.

Valmistusajat

Pannullinen kahvia (360 ml)
2 minuuttia 33 sekuntia

2 × latte macchiato
1 minuuttia 31 sekuntia

2 × cappuccino
1 minuuttia 23 sekuntia

2 × Flat White 
1 minuuttia 56 sekuntia

2 × caffè latte
1 minuuttia 8 sekuntia

2 × kahvi
1 minuuttia 3 sekuntia

2 × espresso
38 sekuntia

2 × ristretto
29 sekuntia

Kuuma vesi (200 ml)
28 sekuntia
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Siirry huippuluokkaan  � Suuri papusäiliö, jossa aromit  
säilyttävä kansi
1 kg vetoisuus merkitsee harvempaa täyttöväliä

 � Sähköisesti säädettävä keraaminen 
 kahvimylly
Tasaiset ja yhdenmukaiset jauhatustulokset 
parhaiden mahdollisten aromien vuoksi

 � Räätälöitävä aloitusnäyttö
Tuotteiden uudelleen nimeäminen ja uudelleen 
sijoittaminen helppoa

 � 34 erilaista erikoiskahvia, ja lisäksi 
12  ohjelmoitavaa baristan reseptiä
Laaja valikoima erikoiskahveja napin painalluk-
sella, yksilöllisen maun mukaista kahvia

 � 2 lämpöelementtiä 2 pumppua
Täydellinen caffè latte sen ansiosta, että kahvi 
ja maito virtaavat samaan aikaan kuppiin

 � Sähköisesti ohjattava ilmamäärän säätely
Kaksoissuuttimessa automaattinen vaihto 
maidosta maitovaahtoon, ei odotusaikaa 
 valmistettaessa latte macchiatoa

 � 2 latte macchiatoa napin painalluksella; 
sen mahdollistaa säädettävä kaksoissuutin, 
jossa 2 kahvisuutinta ja 2 maitosuutinta
Hienovaahtoteknologialla saavutetaan parhaat 
mahdolliset tulokset, täydellinen hygienia 
 erillisten kahvi- ja maitojärjestelmien ansiosta

GIGA X3c Professional, Aluminium / GIGA X3 Professional, Aluminium

Käyttöalueet

Soveltuu ihanteellisesti:
 � Toimistoratkaisut 
 � Seminaari- / 
 konferenssitilat

 � Itsepalvelualueet 

Suositellut lisävarusteet

 � Lasinen kupinlämmitin
 � Compressor Cooler Pro
 � Smart Payment Box
 � Coffee to Go-kalusteet
 � Kahvinpurujen tyhjennyssarja
 � Tippakaukalosarja*
 � JURA vedensuodatusjärjestelmä, 
GIGA X3c Professional-mallille

 � CLARIS Pro Blue suodatinpatruuna 
 GIGA X3 Professional-malliin

 � J.O.E.®

*Vakiona GIGA X3c Professional-mallissa.
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X-sarja

X-sarja
Tyylikäs, lujatekoinen, käytännöllinen ja toimintavarma, JURA 
X-sarja on täydellinen valinta avokonttoreihin, itsepalvelualueille 
 sekä catering-palveluihin. Tämä täysin uudelleen suunniteltu ko-
nealusta on tarkoitettu jopa 80 kupin päivittäisille valmistusmää-
rille. Joustavuutensa, helppokäyttöisyytensä ja suuren kapasiteet-
tinsa lisäksi kone tarjoaa toimintavarman ja intuitiivisen käytön. 
X-sarjaan voi joustavasti yhdistää monia erilaisia lisävarusteita, 
jolloin se on ihanteellinen perusta räätälöidyille, täydellisille kah-
viratkaisuille.
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X8
Jos tarvitset kahvikoneen, joka pystyy valmistamaan laajan valikoi-
man erikoiskahveja, jolla on yksinkertainen toimintamalli ja jonka 
päivittäinen valmistuskapasiteetti on jopa 80 kupillista, tällöin koko-
naan uudelleen kehitetty X8 on täydellinen ratkaisu. Tämän koneen 
monipuolisuus ja yksinkertaisuus tekevät todellakin vaikutuksen: es-
pressosta ja latte macchiatosta pannulliseen kahvia, erikoiskahvien 
koko kirjo on valmistettavissa baristan standardien mukaisesti vain 
napin painalluksella. Intuitiivinen toimintakonsepti yhdessä suu-
rikokoisten, selkeästi järjestettyjen valmistuspainikkeiden kanssa, 
mukava kupin kohdistusapu, lukittava papusäiliö ja vesisäiliö sekä 
sisäänrakennettu päältäpoiskytkentätoiminto tekevät X8:sta ihan-
teellisen itsepalveluratkaisun henkilökunnalle tai vieraille.

X8

Valmistusajat

Kannullinen kahvia (360 ml)
2 minuuttia 20 sekuntia

2 × latte macchiato
1 minuuttia 50 sekuntia

2 × cappuccino
1 minuuttia 18 sekuntia

2 × flat white
1 minuuttia 35 sekuntia

2 × caffè latte
1 minuuttia 34 seconds

2 × kahvi
1 minuuttia 3 sekuntia

2 × espresso
48 sekuntia

2 × ristretto
33 sekuntia

Kuuma vesi (200 ml)
50 sekuntia
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Lujatekoinen,  
monipuolinen ja 
 ammattimainen  
 kahviratkaisu

 � 21 ohjelmoitavaa erikoiskahvijuomaa 
Oman makusi mukainen kahvi napin painalluk-
sella. Modernin One-Touch-toiminnon ansiosta

 � Papusäiliö ja vesisäiliö voidaan lukita
Luvattoman käytön estämiseksi

 � Tuotteiden ja ohjelmoinnin käytöstä 
pois-kytkentätoiminto
Estää tahattoman käytön esim. puhdistuksen 
aikana

 � 6 suurikokoista, eteen sijoitettua suoraval-
intakytkinpainiketta ja 2 navigointipainiketta 
Herkullista kahvia napin painalluksella

 � 2.8" TFT-värinäyttö
Erittäin helppo käyttää ja huoltaa näytölle 
 tulevan käyttäjän opastuksen ansiosta

 � Automaattinen maitojärjestelmän puhdistus
TÜV-sertifioitu hygienia käytettäessä maitoa

 � Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
Optimoi uuttoajan ammattilaistasoisen, 
 barista-tyylisen kahvin takaamiseksi

 � Älykäs vesijärjestelmä  
(Intelligent Water System, I.W.S.®)
CLARIS Pro Smart varmistaa täydellisen 
 veden laadun, I.W.S.® havaitsee suodattimen 
automaattisesti

X8, Platinum

Käyttöalueet

Ihanteellinen sekä 
kiinteään asennukseen 
että muuttuviin käyt-
töpaikkoihin, kuten 
esim.:

 � Itsepalvelualue 
 � Toimistot 
 � Kanttiinit 
 � Catering-palvelut

Suositeltavat lisävarusteet

 � Lasinen kupinlämmitin 
 � Cool Control
 � Maidon jäähdytin Piccolo
 � Maitoputki ruostumattomalla 
teräspäällisellä HP3

 � Smart Payment Box
 � Papusäiliön lisäosa
 � Raikasvesisarja
 � Kahvinpurujen tyhjennyssarja / 
Tippakaukalosarja

 � Coffee to Go-kalusteet
 � CLARIS Pro Smart- 
suodatinpatruuna

 � J.O.E.®
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X6
Kun tarvitaan kahvikonetta, joka valmistaa mustaa kahvia, am-
mattimaisesti valmistettuja kahvikannullisia ja kuumaa teevettä 
kahdella eri lämpötilalla, X6 on tällöin ihanteellinen ratkaisu. Sää-
timistä näkyy käyttökonseptin selkeys. Pystysuoran TFT-värinäy-
tön ja suurikokoisten valmistuspainikkeiden ansiosta käyttö on 
erittäin yksinkertaista, ensikertalaisillekin. Tämä on huomattava 
etu itsepalvelualueilla, catering-palveluissa, suurissa toimistoissa, 
seminaareissa ja konferensseissa, silloin kun kahvi otetaan mukaan, 
huoltoasemilla, leipomoissa tai myyntitiloissa.

X6
Valmistusajat

Kannullinen kahvia (360 ml)
2 minuuttia 20 sekuntia

2 × coffee
1 minuuttia 3 sekuntia

2 × espresso
48 sekuntia

Espresso doppio
1 minuuttia 5 sekuntia

2 × ristretto
33 sekuntia

Hot water (200 ml)
50 sekuntia
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Luja ammattilaisen 
 ratkaisu mustan kahvin ja 
teeveden valmistukseen

 � 10 ohjelmoitavaa mustaa kahvia sisältävää 
erikoiskahvijuomaa
Yksilöllistä kahvia jokaisen oman 
maun  mukaan

 � Papusäiliö ja vesisäiliö voidaan lukita
Luvattoman käytön estämiseksi

 � Tuotteiden ja ohjelmoinnin käytöstä 
 pois-kytkentätoiminto 
Estää tahattoman käytön esim. puhdistuksen 
aikana 

 � 6 suurikokoista, eteen sijoitettua suoraval-
intakytkinpainiketta ja 2 navigointipainiketta
Herkullista kahvia napin painalluksella

 � 2 kuuman veden lämpötilaa teelle
Ihanteellinen vesi vihreälle teelle ja muille 
 erikoisteejuomille

 � 2.8" TFT-värinäyttö 
Erittäin helppo käyttää ja huoltaa näytölle 
 tulevan käyttäjän opastuksen ansiosta

 � Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
Optimoi uuttoajan ammattilaistasoisen, 
 barista-tyylisen kahvin takaamiseksi

 � Älykäs vesijärjestelmä  
(Intelligent Water System, I.W.S.®)
CLARIS Pro Smart varmistaa täydellisen 
 veden laadun, I.W.S.® havaitsee suodattimen 
automaattisesti

X6, Dark Inox

Käyttöalueet

Ihanteellinen sekä 
kiinteään asennukseen 
että muuttuviin käyt-
töpaikkoihin, kuten 
esim.:

 � Itsepalvelualue
 � Toimistot
 � Kanttiinit
 � Catering-palvelut

Suositeltavat lisävarusteet

 � Lasinen kupinlämmitin 
 � Smart Payment Box
 � Papusäiliön lisäosa
 � Raikasvesisarja
 � Kahvinpurujen tyhjennyssarja / 
Tippakaukalosarja

 � Coffee to Go-kalusteet
 � CLARIS Pro Smart- 
suodatinpatruuna

 � J.O.E.®
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WE-sarja
Kahvi edistää luovuutta, lisää kanssakäymistä ja parantaa hyvin-
vointia. Juuri tästä syystä JURA suunnitteli ‘plug and enjoy’ kahviko-
neet, joiden avulla ihmiset pystyvät nauttimaan suosikkijuomaansa 
tyylikkäästi työpaikalla. Sarjan koneiden suurimmat vahvuudet ovat 
niiden joustavuus, miellyttävä ulkonäkö ja yksinkertaisuus sekä pa-
pusäiliön, vesisäiliön ja kahvinpurusäiliön lisätty kapasiteetti.

WE-sarja
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WE8
Kuka tahansa, joka arvostaa elämän hienouksia, kuten suurta eri-
koiskahvivalikoimaa ja miellyttävää ulkoasua, ihastuu WE8-konee-
seen. Suuri vesisäiliö, johon mahtuu jopa 3 l vettä. Papusäiliö, johon 
mahtuu 500 g kahvipapuja sekä kahvinpurusäiliö, johon mahtuu 
25 annosta, tekevät hienostuneesta ammattilaistason kahviko-
neesta ihanteellisen ratkaisun tiloihin, joissa kulutetaan noin 30 
erikoiskahviannosta päivässä. Selkeä, lineaarinen muotoilu, jota 
korostavat tyylikkäät Chrome-väriset osat, tekee WE8-koneesta 
minkä tahansa keittiön huomion keskipisteen.

WE8

Valmistusajat

1 Latte macchiato
1 minute 26 seconds

1 Cappuccino
56 seconds

1 Flat White
58 seconds

2 × coffee
1 minute

2 × espresso
45 seconds

2 × ristretto
30 seconds

Hot water (200 ml)
45 seconds
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Heille, jotka rakastavat 
 erikoiskahveja

 � Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
optimoi uuttoajan ammattilaistasoisen, barista-tyylisen  
kahvin takaamiseksi

 � Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®)
havaitsee suodattimen automaattisesti samalla kun CLARIS Smart 
ja CLARIS Pro Smart varmistavat täydellisen veden laadun

 � Koneen etuosaan sijoitetut painikkeet ja moderni TFT-näyttö  
tekevät käytöstä uskomattoman helppoa jopa kokemattomille 
käyttäjille

 � Cappuccino-suutin, jonka korkeus säädettävissä portaattomasti
cappuccinon, latte macchiaton ja flat whiten valmistukseen napin 
painalluksella

WE8, Chrome

Käyttöalueet

Ihanteellinen:
 � Toimistoihin
 � Tehtaisiin ja 
 työpajoille 

 � Myymälöihin
 � Toimitiloihin
 � Studioihin

Suositeltavat lisävarusteet

 � Kupinlämmitin
 � Lisävarusteiden 
 säilytyslaatikko WE

 � Cool Control
 � Langaton lähetin  
Cool Controlia varten

 � Maidon jäähdytin Piccolo
 � Maitoputki ruostumattomalla 
teräspäällisellä HP1

 � Smart Payment Box
 � Coffee to Go-kalusteet
 � CLARIS Pro Smart- 
suodatinpatruuna

 � CLARIS Smart-suodatinpatruuna
 � J.O.E.®
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WE6
Uusi WE6 valmistaa asiantuntevasti täyden valikoiman kahviklassi-
koita aina ristrettosta ja espressosta café crèmeen. Kun tavoitteena 
on saavuttaa täydellinen aromi, tärkein kysymys on: Mitä kahvi 
tarvitsee voidakseen kehittää arominsa optimaalisesti? Vastaus on: 
aikaa. Juuri tästä syystä JURA on kehittänyt ristretton ja espresson 
koko uuttoprosessia. Tuloksena on maailman ensimmäinen:  Pulse 
Extraction Process (P.E.P.®). Se optimoi uuttoajan ja varmistaa kaik-
kein parhaat aromit jopa lyhyisiin erikoiskahveihin. Kuuman veden 
ja höyryn valmistuskytkintä suunniteltiin yhä uudelleen ottaen ny-
kyajan ergonomianäkemykset huomioon aina niin kauan, kunnes 
se tuntui joka ainoan testaajan mielestä hyvältä. Joidenkin mielestä 
tämä voi olla pikku juttu, mutta meille se oli yksi askel lisää kohti 
täydellisyyttä.

WE6

Valmistusajat

2 × kahvi
1 minuutti

2 × espresso
45 sekuntia

2 × ristretto
30 sekuntia

Hot water (200 ml)
45 sekuntia
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Heille, jotka rakastavat 
 klassikoita

 � Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
optimoi uuttoajan ammattilaistasoisen, barista-tyylisen  
kahvin takaamiseksi

 � Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®)
havaitsee suodattimen automaattisesti samalla, kun CLARIS Smart 
ja CLARIS Pro Smart varmistavat täydellisen veden laadun

 � Koneen etuosaan sijoitetut painikkeet ja moderni TFT-näyttö
tekevät käytöstä uskomattoman helppoa jopa  
kokemattomille käyttäjille

 � Kahdeksan erikoiskahviklassikkoa
voidaan valmistaa helposti napin painalluksella

WE6, Piano Black

Käyttöalueet

Ihanteellinen:
 � Toimistoihin
 � Tehtaisiin ja 
 työpajoille

 � Myymälöihin
 � Toimitiloihin
 � Studioihin

Suositeltavat lisävarusteet

 � Kupinlämmitin
 � Lisävarusteiden  
säilytyslaatikko WE

 � Smart  Payment Box
 � Coffee to Go-kalusteet
 � CLARIS Pro Smart- 
suodatinpatruuna

 � CLARIS Smart-suodatinpatruuna
 � J.O.E.®
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Yhtä yksilöllinen kuin 
vaatimuksesikin
Lisäämällä nykyaikaisia lisävarusteita, JURA-kahvikoneita voidaan 
laajentaa, jolloin voidaan luoda täydellisiä kahviratkaisuja, joiden 
kokoonpano vastaa tarkkoja vaatimuksiasi.

Lisätarvikkeet

Yhtä yksilöllinen kuin vaatimuksesikin
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Smart Connect

Automaattisen kahvikoneesi ohjaaminen älypuhe-
limellasi tai tabletilla on nyt entistäkin helpompaa 
JURA Smart Connectin ansiosta, joka mahdollistaa 
myös yhteydenpidon älykkäiden lisävarusteiden 
kanssa tarjoten samalla myös aivan uusia ohjel-
mointivaihtoehtoja. Uusi ‘JURA Smart Connect’ 
käyttää Bluetooth®-yhteyttä, joka perustuu lähet-
timeen, joka yksinkertaisesti liitetään kahvikonee-
seen. Tämän jälkeen voit käyttää ja ohjelmoida ko-
netta langattomasti sovelluksen avulla ja yhdistää 
sen erilaisiin lisävarusteisiin.

Tekniset  
vaatimukset 

Älypuhelin / 
Tabletti

Android 5.1.1 ja uudempi

iOS 10.3.2 ja uudempi

Bluetooth 4.0 Viimeisin luettelo yhteensopivista kahvikoneista löytyy aina sivustolta 
www.jura.com/smartconnect

Intuitiivinen käyttö

Sovelluksen selkeä rakenne tekee varmasti J.O.E.® 
:sta erittäin suositun valinnan mille tahansa äly-
puhelimelle tai tabletille. Yksinkertaisella valinnalla 
voit yhdistää J.O.E.®:n kahvikoneeseesi Bluetoothin 
ja Smart Connectin avulla, ja tämä teknologia te-
kee juuri sinun mieleisesi täydellisen kahvikupillisen 
nauttimisesta vielä entistäkin helpompaa. Riippu-
matta siitä haluatko mieluummin käyttää selkeää 
tekstinäyttöä vai kosketusnäyttöä, alan viimeisintä 
kehitystä edustava käyttöliittymä, J.O.E.® mullistaa 
sen, miten olemme vuorovaikutuksessa JURA-kah-
vikoneiden kanssa.

Laaja valikoima erikoiskahveja

J.O.E.® voidaan asettaa valmistamaan omat suo-
sikkikahvisi juuri sellaisina, kuin sinä haluat ne. Voit 
kutsua omia erikoiskahvisuosikkejasi millä nimellä 
itse haluat ja antaa niille valitsemasi kuvan. Mu-
kauta asetukset vierityspalkilla vastaamaan omia 
henkilökohtaisia mieltymyksiäsi ja nauti omaa ma-
kuasi vastaava kahvikokemus.

Pysy ajan tasalla

J.O.E.® pitää sinut ajan tasalla kahvikoneen tämän-
hetkisen tilan ilmoittavilla raporteilla ja kehottaa 
ryhtymään toimenpiteeseen, jotta tiedät esimer-
kiksi, milloin sinun täytyy lisätä vettä tai kahvipa-
puja.

JURA Operating Experience ( J.O.E.®) Räätälöity kahvikokemus 
Bluetoothin® avulla

J·O·E·

Welcome

Espresso Caffè Barista

Cappuccino Portion of milk

Ristretto Coffee

Macchiato Latte macchiato

J·O·E·

Select Product

Sara´s Coffee

Aroma low

Amount of water 100 ml

Amount of milk 6 sec

RESETSAVE

J·O·E·

Fill the water tank

Please fill the water tank.

Fill the water tank

JURA Operating Experience ( J.O.E.®) tuo 
kaikki JURA-kahvikoneiden toiminnot 
omaan älypuhelimeesi. Voit kutsua omia 
erikoiskahvisuosikkejasi millä  nimellä 
haluat, ja antaa niille valitsemasi kuvan. 
Vierityspalkin avulla voit mukauttaa ase-
tukset vastaamaan omia mieltymyksiäsi. 
J.O.E.® pitää sinut myös ajan tasalla tä-
mänhetkisen tilan ilmoittavista raporteis-
ta, ja ilmoittaa sinulle esimerkiksi, kun si-
nun tarvitsee lisätä vettä tai kahvipapuja.

Huom.: Jotta voisit saada kaiken mahdollisen irti 
J.O.E.®:sta, tarvitset Smart Connect-lähettimen

JURA Operating Experience (J.O.E.®)
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 Data Communicator
Data Communicatorin avulla pystyt valvo-
maan niin montaa eri paikoissa sijaitsevaa 
kahvikonetta kuin haluat – milloin tahansa 
ja missä tahansa verkkosivuston kautta.

Sisältyy toimitukseen vakiona

 � Data Communicator
 � USB-kaapeli
 � Verkkoadapteri (maakohtaiset versiot)

Yhteensopivat automaattiset  
kahvikoneet

 � GIGA X8c-G2 / X8-G2
 � GIGA X9c / X9 Professional
 � GIGA X8c / X8 Professional
 � GIGA X7c / X7 Professional
 � GIGA X3c / X3 Professional
 � GIGA W3 Professional
 � X8
 � X6
 � WE8
 � WE6

Näin se toimii

Ammattilaistason kahvikoneesi on yhdistetty lan-
gattomasti Data Communicatoriin Smart Conne-
ct-sovelluksen avulla, ilman että yhteydet muihin 
lisävarusteisiin häiriintyvät. Kerran päivässä Data 
Communicator lukee kaikkien tuotelaskurien tilat 
sekä koneiden huoltotilat ja lähettää nämä tiedot 
WiFi-yhteydellä palvelimelle. Verkkosivusto saa 
reitittimen lähettämät tiedot ja näyttää selkeästi 
kaikki kahvikoneen tiedot.

Mitat (l × k × s) antennin ollessa pystyasennossa: 73 × 95 × 112 cm 
Mitat (l × k × s) antennin ollessa vaaka-asennossa: 73 × 25 × 112 cm 
Virta: 150 mA, Jännite: 5 V⎓, kaapelin pituus: n. 1 m

Yksi verkkosivusto – kaikki tiedot

Kullekin ammattilaistason kahvikoneelle on määri-
tettävä, milloin tiedot luetaan ja mihin kohdeosoit-
teeseen ne lähetetään. Tämän jälkeen voit hakea 
kaikki liitettyjen kahvikoneiden tiedot yhdeltä 
keskitetyltä verkkosivustolta. Alkuasennuksen jäl-
keen voit kätevästi luoda erilaisia käyttäjäprofiileja 
ja valtuustasoja ja hallita, ryhmittää ja valvoa kaik-
kia käytössä olevia Data Communicator-laitteita 
verkossa.

Data Communicator
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Lämpimät kupit – 
kuuma kahvi
Kahvi maistuu parhaalta tarjoiltuna kuuma-
na. Tämä selittää sen, miksi ammattilaiset 
käyttävät ainoastaan kuppeja, jotka on esi-
lämmitetty oikein. Jos kuuma kahvi tarjo-
taan kylmistä posliinikupeista, menetetään 
liian paljon lämpöä. Mutta esilämmitetyissä 
kupeissa ihmeellinen makuelämys pystyy 
kehittymään kokonaan.

Lämpimät kupit – kuuma kahvi

Lasinen kupinlämmitin

Yksinkertaisella muotoilullaan, hienostunut ruos-
tumattomasta teräksestä valmistettu kupinlämmi-
tin, jossa on korkealaatuiset, kirkkaat lasielementit, 
näyttää kaikkien GIGA X- ja X-sarjan automaattisten 
kahvikoneiden vierellä kerrassaan upealta. Kolmen 
säilytystason ansiosta laitteessa on riittävästi tilaa 
yhteensä 100 espressokupille (läpim. 60 mm) tai 
60 kahvikupille (läpim. 80 mm). Kolme modernia 
lämmityspaneelia on energiatehokkaita, ja ne käy-
vät melkein äänettömästi, mikä tekee tuotteesta 
ihanteellisen toimistokäyttöön.

Mitat GIGA X -sarjaan (l × k × s): 32 × 44,7 × 32 cm
Mitat X sarjaan (l × k × s): 32 × 43 × 32 cm
Liitäntäteho: 220 – 240 V

Kupinlämmitin ja lisävarusteiden säilytyslaatikko

Kupinlämmitin pitää läpimitaltaan enintään 
90 mm ja enintään 110 mm korkeat kupit noin 
55 °C vakiolämpötilassa. Siinä on kaksi veto-
laatikkoa, jotka on varustettu nykyaikaisella 
vaimennusjärjestelmällä, joka mahdollistaa 
äänettömän sulkemisen. Kullakin tasolla on 
tilaa 6 cappuccino-kupille, 4 kahvikupille 
tai 5 espresso-kupille. Kupinlämmittimen 
päällä on myös passiivisesti lämmitetty 
alumiininen kuppitaso. Kallisarvoisen ener-
gian haaskaamisen välttämiseksi kahdelle, 
sisäänrakennetulla lämpötilan seurannalla 
varustetulle kuumennuselementille voidaan 
mukavasti ohjelmoida päälle kytkentä- ja 
päältä kytkentäajat.

Mikäli päältä kytkentäaikaa ei ole ohjel-
moitu, älykäs kone kytkeytyy pois päältä 
automaattisesti 12 tunnin kuluttua. Yhdis-
tettynä oikeaan lisävarustelaatikkoon, ku-
pinlämmitin sopii täsmälleen kahvikoneen 
korkeuteen. Lisälokero antaa lisää säilytys-
tilaa erikokoisille kahvilusikoille.  

Kupinlämmittimen mitat (l × k × s):  
12,2 × 30,6 × 34,9 cm,  liitäntäteho: 120 – 240 V
Kupinlämmittimen mitat yhdessä WE lisävarusteiden 
 säilytyslaatikon kanssa (l × k × s):  
12,2 × 35,5 × 34,9 cm, connected load: 120 – 240 V
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Tuoretta maitoa 
joka kerta
Maitoa ja maitovaahtoa sisältävien erikois-
kahvijuomien suosio on jatkuvassa kasvus-
sa. Ne kasvattavat catering-pisteiden myyn-
tiä ja kertovat toimistossa hyvästä mausta. 
Tuore, jäähdytetty maito on avain maidon 
kanssa valmistettujen täydellisten erikois-
kahvien nautintoon. Juuri tämän vuoksi 
olemme kehittäneet maidonjäähdyttimiä, 
joissa on erikokoisia maitosäiliöitä.

Tuoretta maitoa joka kerta

Compressor Cooler Pro

Reilun kokoisiin säiliöihin mahtuu jopa neljä litraa 
maitoa. Sisäänrakennettu maitoanturi mittaa mai-
don tason säiliössä ja lähettää tarvittaessa signaalin 
kahvikoneelle (yhteensopiva GIGA X3c / X3 Profes-
sional-mallien kanssa). Tehokas kompressoriyksikkö 
varmistaa sen, että maito pidetään jäähdytettynä 
optimilämpötilaan 4 °C, silloinkin kun ulkona on 
yli 30 °C.

Mitat (l × k × s): 21 × 44 × 31,8 cm
Liitäntäteho: 230 V

Milk Cooler Piccolo

Laita maitotölkkisi tyylikkäästi muotoiltuun, käy-
tännölliseen pienoisjääkaappiin säilyttääksesi sen 
tuoreena ja koko ajan saatavilla. Kulumista kestävä 
lämpösähköjärjestelmä ulkoisella puhaltimella ja 
kiinteästi +5 °C lämpötilaan asetetulla termostaa-
tilla varmistaa jatkuvan jäähdytyksen. Kompaktien 
ulkomittojensa ansiosta se mahtuu helposti auto-
maattisen kahvikoneesi viereen.

Mitat (l × k × s): 19 × 31,3 × 28,1 cm

Cool Control

Maitoa ja maitovaahtoa sisältävät kahviluomukset 
ovat valtavan suosittuja. Jotta saadaan täydelliset 
tulokset, maito täytyy jäähdyttää 4 °C lämpötilaan. 
Cool Control-mallin konepesun kestävä ruostu-
maton terässäiliö on erittäin helppo täyttää ja se 
 säilyttää maidon ihannelämpötilassa koko päivän 
ajan – varmistaen tuoreuden, hygienian ja täydel-
liset tulokset joka kerta.

Mitat (l × k × s): 14,4 × 22,5 × 21,7 cm 
Cool Control, 1 litra, valkoinen
Cool Control, 1 litra, musta
Valinnaiset lisävarusteet: Wireless Transmitter
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Maksujärjestelmät
JURA toimittaa maksujärjestelmiä, jotka 
pystyvät toimimaan useiden eri maksutapo-
jen kanssa tehden automaattisesta erikois-
kahvikoneestasi erittäin kätevän valinnan 
seminaari- ja konferenssitiloihinkin.

Maksujärjestelmät

Smart Payment Box

Radiolähettimellä varustettu maksujärjestelmä on langattomasti yhtey-
dessä kahvikoneesi kanssa. Riippumatta siitä hyväksytkö maksun kolikoi-
den tarkistuslaitteen vai ilman käteistä toimivan, NAYAX*:in toimittaman 
VPOS-maksujärjestelmäsarjan kautta, sisäänrakennetun MDB-liittymän 
ansiosta Smart Payment Box voidaan helposti mukauttaa tarpeisiisi. Jotta 
saisit täyden hyödyn kaikista tarjolla olevista eduista, tarvitset myös Smart 
Connect –lähettimen. Hinnat ja tuotteet hallitaan vakiona toimitettavalla 
ohjelmistolla.

for GIGA X-sarja, X-sarja, WE-sarja
Mitat (l × k × s): 10,5 × 30,5 × 22 cm
Täydellinen maksujärjestelmä sisältää:
Smart Payment Box, Smart Connect, kolikoiden tarkistuslaite

* Ei toimiteta vakiona

Kolikoiden tarkistuslaite

Maksujärjestelmistä on tullut olennainen osa toimistoympäristöä. JURAn 
maksujärjestelmät ovat yhdistettävissä ihanteellisesti NRI:n toimittaman 
G13 kolikoiden tarkistuslaitteen kanssa. Kolikoiden tarkistuslaite käyttää 
NRI monitaajuusteknologiaa (MFT) voidakseen tunnistaa luotettavasti 
aidot kolikot. Kolme käämiparia ja kolikon materiaalin optinen läpimitan 
tarkistaja varmistavat luotettavan tunnistuksen aina.
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Raikasta vettä 
joka kerta
Kupillisessa huippuluokan espressoa tai kah-
via on 98 % vettä. Joten tämän olennaisen 
tärkeän ainesosan tulisi olla parasta mah-
dollista laatua. Riippuen paikasta ja valmis-
tettujen erikoiskahvien määrästä meillä on 
aina oikea ratkaisu, jolla saat raikasta vettä.

Raikasta vettä joka kerta

Kahvinpurujen tyhjennys- / tippakaukalosarja

Kätevä kahvinpurujen tyhjennys- / tippakaukalo-
sarja on ihanteellinen tilanteisiin, missä juomia 
valmistetaan jatkuvasti. Sen ansiosta sinun ei tar-
vitse tyhjentää tippakaukaloa ja kahvinpurusäi-
liötä päivittäisen käytön aikana. Kahvinpurusäiliö 
ja  tippakaukalo on suunniteltu niin, että kahvinpu-
rut ja kahvitipat kulkeutuvat alustalevyn läpi, ja ne 
kerätään soveltuvaan säiliöön.

Kahvinpurujen tyhjennys- / tippakaukalosarja malleihin  
GIGA X8c-G2 / X8-G2
Tippakaukalosarja malliin GIGA X3 Professional
Kahvinpurujen tyhjennystoimintosarja malliin  
GIGA X3c / X3 Professional
Professional Kahvinpurujen tyhjennys- / tippakaukalosarja malleihin 
X8, X6

Raikasvesisarja X-sarja

Vesisäiliön täyttämisestä voi olla paljonkin vaivaa, 
jos suuria määriä erikoiskahveja valmistetaan joka 
päivä. Tästä syystä JURA tarjoaa raikasvesisarjaa 
koneisiin, joilla valmistetaan päivittäin yli 30 ku-
pillista. Haluttaessa tämä sarja täyttää vesisäiliön 
tuoreella vesijohtovedellä automaattisesti, jotta 
varmistetaan täydellisen kahvin jatkuva saanti.

Onko teillä tarvetta hyödyntää kahvikoneenne lii-
kutettavuutta ja käyttää sitä aika ajoin erillisenä 
laitteena? Ei mitään ongelmaa. Korkealaatuisen 
suunnittelun ansiosta kuka tahansa pystyy jälkeen-
päin irrottamaan ja sitten uudelleen kytkemään 
kiinteän vesiliitännän ( jonka täytyy aluksi asentaa 
asiantuntija).
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Muut lisävarusteet

Muut lisävarusteet

Lukittavat papusäiliöt

Lukittavat papusäiliöt tarjoavat mah-
dollisuuden suojautua luvattomalta 
käytöltä. Niiden vaihtaminen ja asen-
nus on helppoa.

GIGA X-sarja vasemmalle
GIGA X-sarja oikealle
GIGA X3 Professional-malliin
IMPRESSA XJ9-malliin
XJ6-malliin
IMPRESSA XJ5-malliin

Papusäiliön laajennus malleihin 
X8 ja X6
Papusäiliön laajennus kasvattaa vakiopa-
pusäiliön vetoisuutta 500 g:sta 1 kg:aan. 
Laajennusosa on erittäin helppokäyttöi-
nen: laajennus voidaan vaihtaa muuta-
malla helpolla vaiheella pienemmän säi-
liön tilalle. Kumpikin papusäiliö suljetaan 
samalla, tiiviisti istuvalla kannella.

Lisävarustesarja maitojärjestelmiin
Tätä maitoputki-, ilmanottoputki- ja lii-
tinsarjaa voidaan käyttää kaikkien JURA 
cappuccino-vaahdotinten kanssa.

HP1, HP2, HP3

Astia maitojärjetelmän 
 puhditukseen
Astia maitojärjestelmän puhdistukseen 
Konepesun kestävästä muovista val-
mistettu erityinen 2-kammioinen astia 
helpottaa maitojärjestelmän puhdistusta 
poistamalla tarpeen etsiä sopivia astioi-
ta. Siinä on helposti näkyvät merkinnät, 
joista näkyy, kuinka paljon maitojärjes-
telmän puhdistusainetta ja vettä tulee 
lisätä.

malliin WE8

Kupit ja lusikat

Latte macchiato-lasi
2 kpl sarja, n. 270 ml, n. 14 cm korkea 
2 kpl sarja, n. 220 ml, n. 10,5 cm korkea

Lusikkavalikoima
Espresso-lusikka: 2 kpl sarja 6 kpl sarja 
Kahvilusikka: 2 kpl sarja, 6 kpl sarja
Latte macchiato-lusikka: 2 kpl sarja, 6 kpl sarja

Kaakaojauheen 
sirotin

Espresso-lasi
2 kpl sarja

Espresso-kuppi
2 kpl sarja

Kahvikuppi
2 kpl sarja

Cappuccino-kuppi
2 kpl sarja

Lungo-kuppi
1 kuppi

Professional fine foam-
maidonvaahdotinG2

Fine foam-maidon-
vaahdotin
malliin WE8

Vaihdettava maitosuutin
fine foam-vaahdottimeen ja Professional 
fine foam-vaahdottimeen, 10 kpl sarja

Vaihdettava maitosuutin 
 malleihin GIGA X8cG2 / X8G2 ja X8
20 kpl sarja

Maitoputki  
ruostumattomalla 
teräspäällisellä
HP1, HP2, HP3
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Coffee to Go
Coffee to Go on JURAn kalustesarja, joka 
soveltuu ihanteellisesti sellaisten täydellis-
ten kahviratkaisujen luomiseen, jotka ovat 
sekä siirrettäviä että kompakteja. Riippu-
matta siitä käytetäänkö niitä toimistossa, 
konferenssitiloissa, tapahtumissa tai näyt-
telytiloissa, nämä yksiköt ovat täydellinen 
tapa säilyttää kahvikonetta ja lisävarusteita.

Coffee to Go

Express Mobile

Ihanteellinen joustavaan käyttöön toimistossa.
 � Voidaan liikuttaa rullapyörillä
 � Säilytyslokerot sokerille, kermalle ja lusikoille 
 � Jätelokero kannella ja roska-astialla
 � Kuppien koko säädettävissä 
 � Asennetaan jätesäiliön yläpuolelle

Mitat (l × k × s): 633 × 1050 × 600 mm
Express Mobile
Express Mobile kuppien annostelijalla

Catering Mobile

 � Voidaan liikuttaa rullapyörillä
 � Säilytyslokerot sokerille, kermalle ja lusikoille
 � Jätelokero kannella ja roska-astialla
 � Kuppien koko säädettävissä
 � Asennetaan jätesäiliön yläpuolelle

Mitat (l × k × s): 1150 × 910 × 600 mm
Catering Mobil
Express Mobile kuppien annostelijalla
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Alkuperäiset hoitotuotteet

Ammattimaista huoltoa 
täydelliselle kahville
Voidaksesi nauttia joka kerta täydellisen kahvikupillisen, on tärkeää 
huolehtia koneesta päivittäin ja noudattaa muutamia yksinker-
taisia hygieniaa koskevia sääntöjä käsiteltäessä maitoa, kahvia ja 
vettä. JURA automaattisen kahvikoneen sisäänrakennettu puh-
distusohjelma poistaa luotettavasti kahvin rasvan patentoidusta 
uuttoyksiköstä kahvisuuttimeen.

Hoitotuotteet

Ammattimaista huoltoa täydelliselle kahville
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JURAn hygienian 
on sertifioinut TÜV 
Rheinland
Riippumaton testausorganisaatio TÜV Rhein-
land on sertifioinut JURAn kahvikoneet erittäin 
hygieenisiksi omien erittäin tiukkojen kritee-
riensä mukaisesti. Tämä osoittaa sen, että al-
kuperäiset JURA hoitotuotteet, joiden koos-
tumus on suunniteltu tarkasti vaikuttamaan 
yhdessä elektronisesti ohjattujen ohjelmien 
kanssa, takaa TÜV-sertifioidun hygienian ja 
puhtauden jokaiselle JURA-kahvikoneelle.

Alkuperäiset hoitotuotteet

 CLARIS White
mallille IMPRESSA Xs9 Classic
4 kpl pakkaus

Paras mahdollinen suoja,
paras mahdollinen maku

CLARIS Pro Blue
malleille GIGA X3 Professional,   
IMPRESSA XJ5, XJ6, XJ9 Professional
4 kpl pakkaus

Paras mahdollinen suoja,
paras mahdollinen maku

 CLARIS Pro Smart
malleille GIGA X8-G2, X8, X6, WE8, WE6
4 kpl pakkaus

Paras mahdollinen suoja,
paras mahdollinen maku

2-vaiheiset  
puhdistustabletit
25 kpl purkki
6 kpl pakkkaus
Ei sisällä fosfaattia

2-vaiheiset kalkinpoisto 
tabletit
36 kpl purkki
3 × 3 kpl pakkkaus
Ei sisällä fosfaattia

Maitojärjestelmän 
 puhdistusaine
1000 ml 
Ei sisällä fosfaattia

Mikrokuituliina
10 kpl pakkaus

Puhdistusliina
5 kpl pakkkaus

 CLARIS Smart
malleille WE8, WE6
3 kpl pakkaus
1 kpl pakkaus

Paras mahdollinen suoja,
paras mahdollinen maku

Hygiene
standards

CERTIFIED

Raskasmetallit

Kalkki

Kloori
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JURA vedensuoda-
tus-järjestelmä

JURA vedensuodatusjärjestelmä on kehi-
tetty täyttämään mitä tiukimmat laatua 
ja huoltoa koskevat vaatimukset, ja nyt se 
määrittää elintarvikepalvelu- ja myyntiau-
tomaattialojen uuden standardin. Ainutlaa-
tuinen järjestelmä onnistuu yhdistämään 
yhden suodatinpatruunan konseptissa 
uusimman suodatusteknologian ja älytek-
nologiasuunnittelun, mikä oli suurten kus-
tannustensa vuoksi aiemmin mahdollista 
ainoastaan isommissa järjestelmissä.

 � Alhaisemmat huoltokustannukset 
kalkinkertymiseltä suojauksen 
ansiosta

 � Koneet ovat tehokkaampia ja niillä 
on pidempi käyttöikä 

 � Kahvi, jossa on täydellinen crema, 
täydet aromit ja miellyttävä tuoksu

 � Optimoitu kahvinkulutus 
ja  pienemmät energiakulut

 � Räätälöity JURA-kahvikoneille Helppo suodattimen vaihto
Modulaarisessa JURA vedensuodatusjärjestelmässä 
on uusi monitoimisuodatinpää, johon sopii useita 
erilaisia suodatinpatruunoita, joilla on erilainen 
kapasiteetti. Tämä valikoima on kehitetty nimeno-
maisesti täyttämään elintarvikepalvelu- ja myynti-
automaattialojen erityisvaatimukset.

Suodatinpää vasen / oikea – 3/8"

Liitäntäputki
1,5 m pitkä

Pidemmällä kierteellä muoviliittimiin  
Liitäntäputki – 3/8" × 3/8"

JURA suodatinpatruuna F2300 F3300 F5300

Järjestelmän kokonaiskorkeus (mm) 410 525 525

Vedensuodattimen korkeus (mm) 360 475 475

Suodatinpatruunan halkaisija (mm) 136 136 175

Paino (kg) 3.2 4.3 6.5

Kapasiteetti (l), 10 °dH max. 2335 max. 3330 max. 5330

Kokonaiskovuustesti / karbonaattikovuustesti
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Tekniset tiedot

GIGA X-sarja

X-sarja

Tekniset tiedot

GIGA X-sarja
GIGA X8c / X8 GIGA X3c / X3 Professional

Yksilöllisesti ohjelmoitavien erikoiskahvien lkm 32 34

One-Touch-toiminto  

Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent water system, I.W.S.®) – / 

Nopeustoiminto 

Yhteensopiva J.O.E.® :n kanssa  

Valmius langattomuuteen  

Smart Connect sisältyy vakiona 

Pulse Extraction Process (P.E.P.®) 

Kahvimylly Sähköisesti säädettävä keraaminen kahvimylly
Sähköisesti säädettävä keraaminen professional kahvimylly 
ceramic disc grinder

Thermoblock-kuumennusjärjestelmä 2 2

Maitojärjestelmä HP3 HP2

JURA-hygienia: TÜV-sertifioitu  

Tuotteiden tallennus, kopiointi ja yksilölliset asetukset  

Nollattava päivälaskuri  

Näyttö TFT-kosketusvärinäyttö TFT-värinäyttö

Kaksoissuutin (maito / kahvi) jonka korkeus säädettävissä 70 – 159 mm / – 70 – 159 mm / 20 – 50 mm

Vesisäiliön tilavuus – /  5 l – /  5 l

Papusäiliön tilavuus 2 × 650 g 1 kg

Jännite / Teho 220 – 240 V~ / 2700 W 220 – 240 V~ / 2300 W

Paino 19 kg 18,2 kg

Mitat (l × k × s) 32 / 37 × 56,5 × 49,7 cm 32 / 37 × 56,5 × 49,7 cm

Väri GIGA X8c, Aluminium Black
GIGA X8, Aluminium Black

GIGA X3c Professional, Aluminium
GIGA X3 Professional, Aluminium

X-sarja
X8 X6

Yksilöllisesti ohjelmoitavien erikoiskahvien lkm 21 12

One-Touch-toiminto 

Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®)  

Yhteensopiva J.O.E.® :n kanssa  

Valmius langattomuuteen 

Smart Connect toimitetaan vakiona  

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)  

Kahvimylly Monitasoinen Aroma-G3-kahvimylly Monitasoinen Aroma-G3-kahvimylly

Thermoblock-kuumennusjärjestelmä 2 1

Maitojärjestelmä HP3

JURA-hygienia: TÜV-sertifioitu  

Nollattava päivälaskuri  

Näyttö TFT-värinäyttö TFT-värinäyttö

Kaksoissuutin (maito / kahvi) jonka korkeus säädettävissä 65 – 153 mm

Kahvisuutin, jonka korkeus säädettävissä 65 – 153 mm

Vesisäiliön tilavuus 5 l 5 l

Papusäiliön tilavuus 500 g 500 g

Papusäiliö voidaan valinnaisesti laajentaa kokoon 1 kg 1 kg

Jännite / Teho 220 – 240 V~ / 1450 W 220 – 240 V~ / 1450 W

Paino 14 kg 12,9 kg

Mitat (l × k × s) 37,3 × 47 × 46,1 cm 37,3 × 47 × 46,1 cm 

Mitat (l × k × s) papusäiliön kanssa 37,3 × 52,4 × 46,1 cm 37,3 × 52,4 × 46,1 cm

Väri Platine Dark Inox
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Tekniset tiedot

WE-sarja
WE8 WE6

Yksilöllisesti ohjelmoitavien erikoiskahvien lkm 12 8

One-Touch-toiminto 

Älykäs vesijärjestelmä (Intelligent Water System, I.W.S.®)  

Yhteensopiva J.O.E.® :n kanssa  

Valmius langattomuuteen  

Pulse Extraction Process (P.E.P.®)  

Kahvimylly Monitasoinen Aroma-G3-kahvimylly Monitasoinen Aroma-G3-kahvimylly

Thermoblock-kuumennusjärjestelmä 1 1

Maitojärjestelmä HP1

JURA-hygienia: TÜV-sertifioitu  

Nollattava päivälaskuri  

Näyttö TFT-värinäyttö TFT-värinäyttö

Kahvisuutin, jonka korkeus ja leveys säädettävissä 65 – 111 mm 65 – 111 mm

Cappuccino-suutin, jonka korkeus säädettävissä 107 – 153 mm

Vesisäiliön tilavuus 3 l 3 l

Papusäiliön tilavuus 500 g 500 g

Jännite / Teho 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W

Paino 10 kg 10 kg

Mitat (l × k × s) 29,5 × 41,9 × 44,4 cm 29,5 × 41,9 × 44,4 cm

Väri Chrome Piano Black

WE-sarja


