
J8
Pilns komplekts

Acīmredzamas priekšrocības
� Saldo putu funkcija, lai 

aromatizētu piena putas, 
nodrošinot maksimālu 
baudījumu

� "Coffee Eye" nosaka tasītes 
pozīciju un attiecīgi pielāgo 
dzērienu izvēli

� P.A.G.2+ dzirnaviņas ar aromāta 
kontroli, lai izvēlētos 
nepieciešamo malumu

� Dizains, kas atspoguļo kvalitāti 
un zināšanas

Pasaulē populārās J sērijas jaunā paaudze ir pilna tehnisku jauninājumu, kas 
izstrādāti, lai radītu vēl garšīgāku kafiju. J8 pagatavo pilnu klasisko dzērienu klāstu, 
un tagad tas ir aprīkots ar vēl plašāku kafijas dzērienu izvēli. Saldo putu funkcija 
aromatizē piena putas ar jūsu iecienītāko sīrupu un tā garšu, saldumu un intensitāti 
pēc jūsu izvēles. Tas nozīmē, ka tagad varat pagatavot Saldo Latte ar vienu 
pieskārienu. P.A.G.2+ dzirnaviņas ar aktīvo maluma uzraudzību un astotās paaudzes 
gatavošanas bloks ar 3D pagatavošanas tehnoloģiju katru reizi nodrošina optimālu 
rezultātu un maksimālu garšu. Vēl lielākai ērtībai "Coffee Eye" nosaka tasītes pozīciju 
un automātiski pielāgo dzērienu izvēli displejā, lai parādītu pieejamās iespējas. Tas 
tiešām nevar būt vēl vienkāršāk. Un tas pats attiecas uz apkopi, jo ar viena 
pieskāriena piena sistēmas tīrīšanas funkciju darbs tiek paveikts dažos mirkļos. 
Kafijas automāta iekšējā kvalitāte atspoguļojas tā ārējā dizainā, kas papildina J8 
izcilo inženieriju ar tam raksturīgo izskatu.



JURA – If you love coffee

J8

Higiēnas 
standarti 

CERTIFIED

Tehniskie dati

Īpašas priekšrocības
Dzērienu skaits 31
Saldo putu funkcija 

Inteliģentā priekšsildīšana 

3D pagatavošanas tehnoloģija 

"Coffee Eye" 

Aktīva pupiņu uzraudzība 

JURA kontrolpanelis ar apkopes stāvokļa 
displeju 

Savienojams WiFi tīklā 

Raidītājs ietilpst standarta aprīkojumā WiFi Connect

JURA standarti
Pulsa ekstrakcijas process  (P.E.P.®) 

Lungo funkcija ar vienu pieskārienu 

One-Touch funkcija 

Mainīga kafijas gatavošanas ierīce 5 – 16 g
Dzirnavu tips P.A.G.2+

Augstas jaudas sūknis, 15 bāri 1
Automāta sildelements - termobloks 1
Šķidruma sistēma 1
Piena sistēma / maināma piena tekne HP3 / CX3
Tvertne maltai kafijai 

Aromāta saglabāšanas vāks 

Darbības un programmēšanas standarti
Savienojams ar J.O.E.® 

Displejs 4,3" krāsu 
skārienekrāna displejs

Iespēja kopēt, personalizēt un 
saglabāt produktus 

Iestatāms un individuāli pielāgojams ūdens 
daudzums



Iestatāms un individuāli pielāgojams kafijas 
stiprums

10 līmeņi

Iestatāms piena / piena putu daudzums 

Iestatāma kafijas pagatavošanas temperatūra 3 līmeņi
Iestatāma karstā ūdens temperatūra 3 līmeņi

Higiēnas standarti
Inteliģentā ūdens sistēma (I.W.S.®) 

CLARIS filtrs CLARIS Smart
Viena pieskāriena piena sistēmas 
tīrīšana (automātiski) 

Integrētas skalošanas, tīrīšanas 
un atkaļķošanas programmas 

Notekpaplātes kontrole



Enerģijas standarti
Enerģijas taupīšanas režīms (E.S.M.©) 

Nulles enerģijas slēdzis vai jaudas slēdzis 

Iestatāms izslēgšanās laiks 

Dizains un materiāli
Dzintara/baltas krāsas tasītes apgaismojums 

Skaitļos
Augstumā regulējama kafijas tekne 65 – 111 mm
Augstumā regulējama kapučino tekne 107 – 153 mm
Augstumā regulējama karstā ūdens tekne 65 – 111 mm
Ūdens tvertnes tilpums 1,9 l
Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība 280 g
Kafijas biezumu tvertne (porcijas) 16
Vada garums 1,1 m
Spriegums / jauda 230 V
Strāva 10 A 
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā 0 W
Svars 10,2 kg
Izmēri (plat. x augst. x dziļ.) 31,8 × 34,8 × 44,6 cm
Preces numurs / krāsa 15457 / „Piano 

Black“ (EA)
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JURA higiēna: TÜV sertifikāts




