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Kompromisløs kvalitet

Der gælder de strengeste schweiziske kvalitets-
krav for JURA, lige fra produktudvikling til det 
færdige kafferesultat i koppen. Derfor søger 
vi hele tiden efter nye teknologier og kompo-
nenter. Først når alle komponenter har bestået 
de hårdeste holdbarhedsprøver, bliver de sat i 
produktion. Resultatet kan man smage: Hver 
kaffespecialitet bliver til en sublim nydelse. 
Frisk og individuel, helt efter den personlige 
smag. Fuldautomatiske kaffemaskiner fra JURA 
har i mange år overbevist uafhængige forbru-
gerorganisationer og ligger derfor i toppen 
ved diverse tests.

Fuldendt design

Schweizisk design og schweizisk arkitektur 
værdsættes i hele verden. JURA kombinerer 
klare, udtryksfulde former med flotte mate-
rialer i usædvanlig høj fremstillingspræcision 
og kompromisløs produktkvalitet, og skaber 
således indretningsgenstande, hvis kraft, ud-
stråling og autenticitet vækker glæde hos deres 
ejere i mange år. Og ikke mindst produkter-
nes lækre finish bekræfter deres høje kvalitet. 
Mange internationalt anerkendte designpriser 
understreger kvaliteten af JURA-designet.

Intuitiv betjening

Med fuldautomatiske kaffemaskiner fra JURA 
spiller du virtuost på samtlige tangenter inden 
for kaffekunsten – fra den fyrige ristretto til 
den trendy cortado eller flat white – med bare 
ét tryk.  Det sørger gennemtænkte, intuiti-
ve betjeningskoncepter for. Og da alene din 
gode smag betyder noget, sørger mangfoldige 
programmeringsmuligheder for den størst 
mulige individualisering. Selvfølgelig fungerer 
vedligeholdelsen ligeså ukompliceret. Et tryk 
på knappen sørger for upåklagelig hygiejne. 
Certificeret af TÜV Rheinland.

01 02 03
En fuldautomatisk 
 kaffemaskine fra JURA – 
det rigtige valg
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. 

Om JURA

Hvorfor vælge en fuldautomatisk kaffemaskine fra JURA
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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.

Højeffektiv kværn

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

Termoblok

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 pa-
tenterede 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.

Teknikken gør  forskellen
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GIGA-serie
Som topprodukt lancerer JURA, som førende indenfor innova-
tive løsninger, nu GIGA6, en professionel maskine til hjemmet. 
I dette højkvalitets produkt forenes den nyeste teknologi fra det 
schweiziske premiummærke med viden og erfaring fra mere 
end 5 millioner producerede, fuldautomatiske kaffemaskiner. 
Det garanterer højeste funktionalitet, pålidelighed og kvalitet.

Fuldautomatiske kaffemaskiner

GIGA-serie
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Perfektion, præcision, 
professionalisme i en ny 
dimension
Med GIGA 6 definerer JURA begrebet ”fuldautomatisk 
kaffemaskine” på ny. Den professionelle maskine til 
hjemmet brillerer med den nyeste teknologi for ultima-
tive resultater. Fremstillet af højkvalitetsmaterialer med 
schweizisk præcision, udstråler GIGA 6’s formsprog ren 
styrke og kompetence. Automatic Grinder Adjustment 
(A.G.A.) sørger for et konstant perfekt resultat i hele 
kværnens levetid. Begge de selvjusterende kværne 
giver mulighed for brug af to forskellige kaffesorter – 
valgfrit for sig eller som blanding.

 Nyhed 

GIGA 6
Overblik over fordelene

 � 2 keramiske skivekværne med Automatic 
 Grinder Adjustment (A.G.A.) giver et konstant 
og perfekt kværnresultat

 � Parallel tilberedning af kaffe og varm mælk / 
 mælkeskum for suveræne trendspecialiteter

 � 5-stjernet håndtering endda ved rengøring 
og vedligeholdelse

 � Det store 4,3"-farvedisplay med høj opløsning 
og kunstig intelligens sikrer en enkel og intuitiv 
betjening

Aluminium, art. 15310
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Z-serie

Z-serie
2004 introducerede JURA med Z-serien den første One-Touch 
fuldautomatiske kaffemaskine inden for husholdningssegmentet. 
I mellemtiden er stilikonet komplet nylanceret i premium-klassen. 
Takket være den perfekte kaffekvalitet, den nemme betjening, 
dens enestående design og materialer i bedste kvalitet, begejstrer 
den gourmeter og æstetikere med kaffespecialiteter tilberedt 
med bare ét tryk på knappen.
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Overblik over fordelene

 � One-Touch Lungo-funktion til lette, aromatiske, 
 lange specialiteter

 � 4,3" stort touchscreen-farvedisplay med høj opløsning 
og moderne betjeningskoncept for intuitiv  betjening

 � Professionel Aroma Grinder sikrer optimalt 
 kværn- resultat

 � Parallel tilberedning af kaffe og mælk giver 
en  perfekt kop Caffè Latte

Aluminium, art. 15299

Overblik over fordelene

 � Professional Aroma Grinder til et ideelt kværn-
resultat i hele maskinens levetid

 � Nyt væskesystem udvider alsidigheden af Barista- 
specialiteter og dobbelt espresso

 � Kunstig intelligens tilpasser startskærmen auto-
matisk  efter dine smagspræferencer

 � Hightech-processen lader designet komme per-
fekt til sin ret i Diamond Black

Diamond Black, art. 15245 

Aluminium, art. 15237

Z6Z8
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J-serie
De innovative, fuldautomatiske kaffemaskiner 
som tilbereder fascinerende kaffespecialiteter 
imponerer med deres intuitive betjening og 
utallige,  individuelle programmeringsmulighe-
der. Den markante symmetri i det harmoniske 
all-round-design, der har modtaget interna-
tionale udmærkelser, udstråler ro, kraft og 
suveræn kompetence, og gør J-serien til et 
highlight i alle omgivelser.

Overblik over fordelene

 � Ultimativ kaffekvalitet takket være AromaG3-kværn 
og  pulsekstraktionsproces (P.E.P.®) 

 � One-Touch i perfektion: 13 specialiteter med 
et tryk på  knappen, fra kaffeklassikere til den hippe 
Flat White

 � Fuldendt all-round-design med accentuerende 
 Rotary Switch i Blue Crystal-design, glas-kopplat-
form  og  forkromet kaffeudløb

 � Et Intelligent Water System (I.W.S.®) genkender 
 a utomatisk filteret; CLARIS Smart sikrer en perfekt 
vandkvalitet

Brillantsølv, art. 15111 

Piano White, art. 15165

J6

J-serie
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S-serie
Den stilfulde S-serie i klart, harmonisk de-
sign brillerer med kvalitet og præcision i alle 
henseender. Den kombinerer det bedste fra 
kompaktklassen med elementer fra premi-
umklassen og imponerer sågar med strejf fra 
GIGA-serien. Det  imponerende udvalg af kaf-
fespecialiteter og det mesterlige kafferesultat 
overbeviser selv de mest krævende kaffeny-
dere. Betjeningskonceptet  opfylder alle krav 
hvad angår brugervenlighed og intelligens. 
S-serien fra JURA udgør et nyt segment inden 
for fuldautomatiske kaffemaskiner: premi-
um-mellemklassen.

Overblik over fordelene

 � Ultimativ kaffekvalitet takket være AromaG3-kværn 
og pulsekstraktionsproces (P.E.P.®) 

 � 4,3" stort touchscreen-farvedisplay med høj opløs-
ning og moderne betjeningskoncept til intuitiv 
 navigation

 � Nyudviklet professionel fine foam opskummer 
til  kaffespecialiteter med bedste mælkeskumkvalitet

 � One-Touch-funktion til 15 specialiteter – 
fra  espresso til  latte macchiato

Krom, art. 15187 

Moonlight Silver, art. 15202

S8

S-serie
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E-serie

E-serie
Klare, symmetriske former, harmoniske linjer og fine detaljer giver 
E-serien en elegant æstetik, som fremhæves perfekt i ethvert 
køkken. Den fuldautomatiske kaffemaskine-platform, der er 
nyudviklet helt fra bunden, er udstyret med innovative teknolo-
gier til fantastiske kaffeoplevelser, der overbeviser selv kræsne 
kaffenydere.
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Overblik over fordelene

 � 15 forskellige specialiteter med et tryk på knappen

 � Fine foam opskummerG2 til enten blødt mælkeskum 
eller varm mælk

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

 � Frontal, enkel betjeningsfilosofi med moderne 
 TFT-display samt vandtank, der kan påfyldes fra 
 forsiden

Platin, art. 15247 

Piano White, art. 15306 

Dark Inox, art. 15267

E8
 Nyhed 

E6
Overblik over fordelene

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

 � Et Intelligent Water System (I.W.S.®) genkender 
automatisk filteret; CLARIS Smart sikrer 
en  perfekt vandkvalitet

 �  Frontal, enkel betjeningsfilosofi med moderne 
TFT-farvedisplay samt vandtank, der kan påfyldes 
fra forsiden

 � Optimal hygiejne giver et perfekt mælkeskum-
resultat takket være vedligeholdelse med bare ét 
tryk og mælkeudløb, der er nemt at udskifte

Platin, art. 15326
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A1
Overblik over fordelene

 � Pulsekstraktionsproces (P.E.P.®) til optimering 
af  ekstraktionstiden og til specialiteter i allerbedste 
kaffebarkvalitet

 � Dobbelt så hurtig AromaG3-kværn giver et særligt 
 aromabevarende resultat

 � Touch-panel med tre kopstørrelser, der kan program-
meres efter eget ønske, i hhv. to aromatrin

 � Elegant, kompakt og således ideel til anvendelse 
ved snævre pladsforhold

Piano Black, art. 15133  

Piano White, art. 15171

A-serie

A-serie
Dens markante, klare linjer er et statement 
i sig selv. Med dens kompakte, slanke dimen-
sioner finder den plads overalt. Dens logiske, 
intuitive betjening definerer standarden for 
den nye enkelhed. Dens enestående, smagful-
de kaffekvalitet sikrer den ultimative nydelse. 
Velkommen i JURA’s verden af fuldautomati-
ske kaffemaskiner.
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ENA-serie
Lille, flot og enkel – sådan præsenteres den moderne ENA -serie. 
Konstrueret til at passe ind overalt og udstyret med mange 
innovative funktioner til tilberedning af kaffespecialiteter, har 
den nye ENA-serie med lynets hast erobret mange hjerter hos 
kaffe- og designelskere. Den intuitive betjening er den direkte 
vej til en sublim kaffenydelse. Udover det enkle all-round design, 
springer én ting i øjnene: Den smukke vandtank i cylinderform.

ENA-serie
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Overblik over fordelene

 � Lille: kun 27,1 × 32,3 × 44,5 cm 

 � Flot: All-round-design i massiv, 3 mm tykt 
 aluminium og rund vandtank i diamantlook

 � Enkelt: TFT-touchscreen-farvedisplay med 
kunstig intelligens

 � Virtuos: 12 specialiteter med bare ét tryk – 
 inklusive Cortado og Caffè Barista

Massive Aluminium, art. 15330

 Nyhed 

ENA 8
Signature Line

 Signature Line
Det første fuldautomatiske kabinet overho-
vedet i massiv, 3 millimeter tykt aluminium 
omslutter ENA 8 Signature Line. Det impone-
rer med perfekt præcision og en overflade af 
højeste kvalitet. Detaljer som de afrundede 
sidevægge med en radius på 4000 mm og de 
præcist brudte kanter præger udseendet på 
dette mesterstykke i traditionel håndværks-
kunst kombineret med den nyeste fremstil-
lingsteknologi.
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ENA 8
Overblik over fordelene

 � Kun 27,1 × 32,3 × 44,5 cm

 � Flot med all-round-design og 
 cylindrisk vandtank

 � Let at betjene via TFT-display 
og  betjeningsfelter

 � 10 specialiteter med et tryk på knap-
pen – freshly ground, not capsuled

Nordic White, art. 15239

Sunset Red, art. 15255

Overblik over fordelene

 � Lille: kun 27,1 × 32,3 × 44,5 cm 

 � Flot: All-round-design i Full Metropolitan Black 
med kromdetaljer og rund vandtank 
i   diamantlook

 � Enkelt: TFT-touchscreen-farvedisplay med 
kunstig intelligens

 � Virtuos: 12 specialiteter med bare ét tryk – 
 inklusive Cortado og Caffè Barista

Full Metropolitan Black, art. 15339 

Full Nordic White, art. 15332

 Nyhed 

ENA 8
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Alsidig ligesom dine 
 præferencer
I hjemmet, på kontoret eller i kantinen – sortimentet fra JURA har 
den ideelle løsning til ethvert kaffebehov. Spørg din autoriserede 
JURA-forhandler efter en separat brochure om sortimentet af 
erhvervsmaskiner eller se på www.jura.com.

Professional
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Tilbehør

Den ultimative nydelse

Den ultimative nydelse
Med moderne tilbehør kan fuldautomatiske kaffemaskiner fra JURA 
tilpasses individuelle præferencer. Den tilberedte kaffes aroma 
kommer først rigtigt til sin ret i korrekt forvarmede kopper, hvor 
cremaen også kan udfolde sig perfekt. Frisk, kold mælk er ideelt 
til finporet mælkeskum. På den måde perfektioneres kaffespe-
cialiteter med mælkeskum på toppen. Derfor har JURA udviklet 
tilbehør, der sikrer maksimal komfort og enkelhed samt garanterer 
optimal nydelse. Udbyg din fuldautomatiske kaffemaskine med 
moduler efter dine personlige præferencer.
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 Tilbehør til 
mælk

Cool Control
1,0 liter, sort, art. 24055 
1,0 liter, hvid, art. 24071

Cool Control
0,6 liter, Basic, sort,  
art. 69294

0,6 liter, Wireless, sort, 
art. 69404

Mælkeskummer 
Hot & Cold
art. 24018

Glas-mælkebe-
holder
0,5 liter, art. 72570

Wireless 
 Transmitter
til Cool Control 1,0 liter, 
art. 24031

Beholder til 
 mælkesystemrens
art. 72230
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Professionel fine foam 
 opskummerG2

art. 24120

Professionel fine foam 
 opskummer
art. 72168

Varmtvandsdyse
art. 68304

Udskifteligt mælkeudløb
1 10 stk., til Z8 / Z6 / J6 / S8 / E8 / E6, art. 72228

2 10 stk., til ENA 8 , art. 72595

3 20 stk., til GIGA 6, art. 24064

Mælkeslangekit
HP1, art. 24115

HP2, art. 24116

HP3, art. 24117

Mælkeslangecover  
i rustfrit stål
HP1, art. 24112

HP2, art. 24113

HP3, art. 24114

Fine foam 
opskummer
art. 72166

 Tilbehør til 
mælkesystemer

1 2 3
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Espressoglas
2 stk., art. 71451

Latte macchiato-Glas
Volumen ca. 220 ml, ca. 10,9 cm høje,  

2 stk., art. 71792

Lungo-kop
1 stk., art. 71569

Espressokop
2 stk., art. 66497

Kaffekop
2 stk., art. 66499

Cappuccinokop
2 stk., art. 66501

Espressoske
6 stk., art. 66964

Latte macchiato-ske
6 stk., art. 67386

Kaffeske
6 stk., art. 66962

Servicesortiment

Kopvarmer
art. 72229

Kopvarmer



4342 *Fås til samtlige fuldautomatiske kaffemaskiner, der er kompatible med og udstyret med Smart Connect.

JURA Operating 
 Experience 
JURA Operating Experience (J.O.E.®) giver dig adgang 
til alle funktionerne i fuldautomatiske kaffemaskiner fra 
JURA* på din smartphone og 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 produktind-
stillinger med dig. J.O.E.® informerer dig om aktuelle 
statusmeddelelser og giver dig meddelelse om, hvor-
når der f.eks. skal påfyldes vand eller kaffebønner.

J·O·E·

Espresso

Caffè Barista

Cappuccino

Ristretto

Kaffee

Espresso macchiato

Willkommen

J·O·E·

Espresso

Caffè Barista

Cappuccino

Ristretto

Coffee

Espresso macchiato

Welcome

Caffè Barista

Cappuccino

tto

Coffee

Espresso macchiato

J·O·E·

Ristrett

Welcome

Smart Connect
art. 72167

J.O.E.®
Fås i App Store / 
 Google Play Store

En verden af kaffespecialiteter

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

Apple Watch

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

Siri-shortcuts

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.

Vedligeholdelse

Trin for trin navigerer J.O.E.® i bil-
lede og tekst gennem alle vedli-
geholdelsesprogrammer. Og er 
der behov for det, hjælper korte 
vejledningsvideoer dig videre. Så 
enkelt gennemføres TÜV-certifi-
ceret hygiejne hos JURA.
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Originale vedligeholdelsesprodukter

Ingen kaffeny delse 
uden vedligehol-
delse
Den daglige vedligeholdelse af maskinen og hy-
giejnen ved håndtering af mælk, kaffe og vand er 
grundlaget for et konstant perfekt kafferesultat. 
Det integrerede renseprogram i alle fuldautoma-
tiske kaffemaskiner fra JURA løsner effektivt kaf-
fefedtet lige fra den patenterede bryggeenhed og 
frem til kaffeudløbet.

Hygiene
standards

CERTIFIED

Vedligeholdelse

Ingen kaffenydelse uden  vedligeholdelse

2-fase rensetabletter
Pakning à 6 stk., art. 62715

Fosfatfri

2-fase afkalkningstabletter
Pakning à 3 × 3 stk., art. 61848

Fosfatfri

Mælkerens
250 ml, art. 63801

Fosfatfri

Care Kit
art. 71577
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 CLARIS – den originale

Dit vand, frisk filtreret
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 maski-
nen 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.

Tungmetaller

Klor
Kalk

CLARIS White
Pakning à 3 stk., art. 68739 
1 filterpatron, art. 60209

CLARIS Blue
Pakning à 3 stk., art. 71312 
1 filterpatron, art. 71311

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

Kaffenydelse uden  afbrydelse

Kaffenydelse uden  afbrydelse
Vi ved, at JURA’s espressomaskiner og slutresultatet i koppen er 
stærkt vanedannende. Derfor skal der også være hjælp at hente, hvis 
din maskine giver dig udfordringer. Vores kompetente medarbejdere 
rådgiver gerne ved spørgsmål, og din maskine kan også indleveres 
til service i vores Hospitality Center på Mesterlodden i Gentofte.
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Tekniske data
 Nyhed 

GIGA 6 Z8 Z6 J6 S8

Antal individuelt programmerbare specialiteter 28 21 22 13 15

Smart Mode (Kunstig intelligens)  

One-Touch Lungo-funktion   

One-Touch-funktion     

Intelligent forvarmning  

Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) 

Intelligent Water System (I.W.S.®)     

Kompatibel med J.O.E.®     

Wireless ready     

Smart Connect medfølger     

Pulsekstraktionsproces (P.E.P.®)     

Kværn 2 elektronisk indstillelige, keramiske skivekværne Professional Aroma Grinder Professional Aroma Grinder Flertrins Aroma-G3-kværn Flertrins Aroma-G3-kværn

Antal termoblokke 2 2 1 1 1

Mælkesystem HP2 HP3 HP3 HP3 HP3

JURA-hygiejne: TÜV-certificeret     

Oprettelse, mangfoldiggørelse og individuel tilpasning af produkter     

Display TFT-Touchscreen-farvedisplay TFT-Touchscreen-farvedisplay TFT-farvedisplay TFT-farvedisplay TFT-Touchscreen-farvedisplay

Højdejusterbart / breddejusterbart kombiudløb 69 – 158 mm / 20 – 50 mm 80 – 153 mm / 21 – 50 mm 80 – 153 mm / 21 – 50 mm

Højdejusterbart / breddejusterbart kaffeudløb 65 – 111 mm / 20 – 50 mm 72 – 118 mm / –

Højdejusterbart cappuccino-udløb 110 – 153 mm 114 – 160 mm

Fyldemængde vandtank 2,6 l 2,4 l 2,4 l 2,1 l 1,9 l

Bønnebeholderens volumen 2 × 280 g 280 g 280 g 250 g 280 g

Spænding / nominel effekt 220 – 240 V~ / 2300 W 230 V~ / 2300 W 230 V~ / 1450 W 230 V~/ 1450 W 230 V~ / 1450 W

Vægt 18 kg 13,4 kg Aluminium: 12,5 kg / Diamond Black: 12 kg 10,9 kg 10 kg

Mål (B × H × D) 32 × 41,5 × 48 cm 32 × 38 × 45 cm 32 × 37,5 × 45 cm 28,5 × 34,2 × 43,3 cm 28 × 34,8 × 44,4 cm

Artikelnummer, farve 15310, Aluminium 15299, Aluminium 15237, Aluminium 
15245, Diamond Black 

15165, Piano White 
15111, Brillantsølv

15187, Krom 
15202, Moonlight Silver

Tekniske data

Tekniske data
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Tekniske data

E8

 Nyhed 

E6 A1

 Nyhed 

ENA 8 Signature Line

 Nyhed 

ENA 8 ENA 8

Antal individuelt programmerbare specialiteter 15 7 3 12 12 10

Smart Mode (Kunstig intelligens)  

One-Touch-funktion    

Intelligent forvarmning  

Intelligent Water System (I.W.S.®)     

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 Flertrins Aroma-G3-kværn Flertrins Aroma-G3-kværn Flertrins Aroma-G3-kværn

Antal termoblokke 1 1 1 1 1 1

Mælkesystem HP3 HP1 HP1 HP1 HP1

JURA-hygiejne: TÜV-certificeret      

Display TFT-farvedisplay TFT-farvedisplay Symboldisplay TFT-Touchscreen-farvedisplay TFT-Touchscreen-farvedisplay TFT-farvedisplay

Højdejusterbart kombiudløb 55 – 138 mm 55 – 138 mm 55 – 138 mm

Højdejusterbart kaffeudløb 65 – 111 mm 65 – 111 mm 58 – 141 mm

Højdejusterbart cappuccino-udløb 107 – 153 mm

Fyldemængde vandtank 1,9 l 1,9 l 1,1 l 1,1 l 1,1 l 1,1 l

Bønnebeholderens volumen 280 g 280 g 125 g 125 g 125 g 125 g

Spænding / Effekt 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W

Vægt 9,8 kg 9,8 kg 9,2 kg 10,9 kg 9,4 kg 9,4 kg

Mål (B × H × D) 28 × 34,6 × 44,4 cm 28 × 34,6 × 44,4 cm 23,9 × 32,3 × 44,5 cm 27,1 × 32,3 × 44,5 cm 27,1 × 32,3 × 44,5 cm 27,1 × 32,3 × 44,5 cm

Artikelnummer, farve 15247, Platin 
15306, Piano White 
15267, Dark Inox

15326, Platin 15171, Piano White 
15133, Piano Black

15330, Massive Aluminium 15339, Full Metropolitan Black 
15332, Full Nordic White

15239, Nordic White 
15255, Sunset Red



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 fore-
komme 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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Scandinavian Coffee System ApS
Mesterlodden 36
2820 Gentofte
Denmark
www.jura.com

JURA – If you love coffee

Besøg vores hjemmeside og få yderligere oplysninger om det komplette 
sortiment, der også omfatter attraktive og komplette kaffeløsninger til alt 
indenfor erhverv, kontorer og gastronomi: www.jura.com

Følg os på disse social media-platforme:

 www.facebook.com/jurafans

 www.instagram.com/jura_coffee

 www.youtube.com/juraworldofcoffee 


