
 

 
 

 מפרט טכני

 תואם את המכונה שברשותך.  אלהמידע הטכני שלעיל יתכן שחלק מ באופן קבוע;את מוצרינו בטכנולוגיה החדשנית ביותר  ניםעדכמאנו 

I M P R E S S A  W E 8  
 

  גרם 5-16, יחידת חליטה משתנה

  (.I.P.B.A.S©חליטה חכמה )-מערכת קדם

ן אופציה לשימוש ב    קפה טחו

  חימום מראש חכם

 בר 15 בהספק גבוה משאבה

 1  בלוק-חימום תרמו מערכת

 1 מערכת נוזלים

 G3Aroma  מטחנה

 1 מספר מטחנות

  על מגשית הטיפטוף בקרה

  ת מצב התחזוקהתצוג

ות    ת לשטיפה/לניקוי/להסרת אבניתואינטגרלי תכני

   לדרגת הקושי של המים התאמה

  הכנת ספל אחד או שניים של אספרסו בפעולת חליטה אחת 

 CLARIS Smart / CLARIS Pro Smart  פילטר

  אפס אנרגיה או מתג הדלקה/כיבוי מתג

 

  ייחודיים  יתרונות

י שימוש ן מראש זיהו   באבקת קפה טחו

 Pulse Extraction Process (®P.E.P) בפעימה  מיצויתהליך 

 תאימות לאפליקציה
JURA Connect App 
JURA Coffee App Professional 

 

  תכנותהגדרות ואפשרויות 

   כמות המים תכנות

 דרגות 8   דרגת החוזק של הקפה תכנות

 דרגות  2 טמפרטורת החליטה תכנות

 דרגות 3 חמים המים הטמפרטורת  תכנות

   כמות קצף החלב  תכנות

 12 מספר משקאות קפה שניתן לתכנת

 שניות 26 -דקה ו 1 הכנת לאטה מקיאטו 

נו י  שניות 56 הכנת קפוצ'

 דקה 1 קפה 2הכנת 
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 שניות 45 אספרסו 2הכנת 

 שניות 30 ריסטרטו 2הכנת 

 שניות 45 מ"ל( 200הכנת מים חמים )

ומי מומלץ  30 מספר ספלים י

ומי ניתן לאיפוס י   מונה 

  זמן הכיבוי תכנות

  תצוגה של מספר הספלים שהוכנו לפי סוג המשקה

  מערכת החלב  ניקוישטיפה ולאינטגרלית ל תכנית

  שטיפת חלב אוטומטית

  תצוגת הזמן הנותר

 

  וחומרים עיצוב

 צבעוני  TFT  ה תצוג

וננת לגובה יחידת  מ"מ 65-111 מזיגת קפה מתכו

ינויחידת מזיגת קפ וננת לגובה וצ'  מ"מ 107-153 מתכו

  צינור מים חמים

נן צינור מים חמים  מ"מ 107-153 לגובה מתכוו

ינטור לקצף מעודן   קפוצ'

  (Connector System©ערכת הקצפה )

  בצבע ענבר תאורת ספל

  עיצוב אקוסטי )סאונד(

 טמפר

 ליטר 3          קיבולת מיכל המים

 גרם 500 קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה

 1 מיכל פולים

 25 קיבולת מגש עוגיות הקפה המשומשות )מס. מנות(

 מטר 1.1 אורך הכבל החשמלי

 V AC 220-240  מתח

 W 1450 הספק

 Hz 50 תדירות

 W 0 בהמתנה הספק

 ק"ג 10 משקל 

 ס"מ x 41.9.5 x 44.4 29.5 עומק( xגובה  xמדים )רוחב מי

 


