GIGA X3 Professional

Tehnilised andmed
JURA standardid

Lihtne ja loogiline pöördlüliti navigeerimiseks
Programmeeritavad kohvivalmistusnupud

Reguleeritava suurusega tõmbekamber,
mis mahutab 5–16 g kohvipulbrit
Nutikas eeltõmbesüsteem
(Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Nutikas eelsoojendus
Aktiivne kohviubade olemasolu jälgimise süsteem
Energiasäästurežiim (Energy Save Mode, E.S.M.©)
kaks taset
Suure võimsusega pump, 15 baari
2
Termoplokiga küttekeha
2
Paralleelsed vedelikusüsteemid
2
CLARISe filter
CLARIS Pro Blue
Vedelikusahtli jälgimise süsteem
Hooldusvajaduse märguanded
Integreeritud loputus-, puhastus- ja
katlakivieemaldusprogramm
Reguleeritav vee karedusaste
JURA kohvimasina puhtus: TÜV sertifikaadiga
Toodetud Šveitsis
Eelised
Kohandatavad tootenimed
Flat white’i valmistamine ühe nupuvajutusega
Latte macchiato valmistamine ühe nupuvajutusega
Caffè latte valmistamine ühe nupuvajutusega
Cappuccino valmistamine ühe nupuvajutusega
Kannutäis espressole omase kvaliteediga kohvi
Masinasse programmeeritavate kohvijookide arv

2
2
2
2
43
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Piima või piimavahu valmistamine
elektriliselt reguleeritava õhuava abil
JURA peene vahu tehnoloogia
Elektriliselt reguleeritavate keraamiliste teradega veskid
(viis taset)
1
Kuuma vee süsteem (kolm temperatuuritaset) umbes 0,5 l/min.
Jahvatatud kohvi olemasolu jälgimise süsteem
TÜV sertifikaat kasutajasõbraliku kasutusjuhendi eest

8

Iga nädalapäeva jaoks eraldi määratav automaatne
sisse- ja väljalülitusaeg
Nullitav päevane loendur
Disain ja materjalid
3 mm alumiiniumist esipaneel (Alu Frame Design©)
Kõrgläikemust keskpaneel
TFT-värviekraan
Õhutusavad (Venti Ports)
Reguleeritava kõrgusega topelttila
(piim/kohv)
Reguleeritava laiusega topelttila
Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila
Oranžikas tassivalgustus
Valge tassivalgustus
Suurepärane müraisolatsioon
Lisatarvikud
Tassisoojendi
Kompressor Cooler Pro
Arveldussüsteem
Kohvipaksu eemaldamise komplekt
Vedelikusahtli äravoolu komplekt
MDB-liides

70 – 159 mm
20 – 50 mm
69 – 165 mm

lisatarvikuna
lisatarvikuna
lisatarvikuna
lisatarvikuna
lisatarvikuna
lisatarvikuna

Arvud
Veepaagi maht
Kohvipaksusahtel (portsjonit)
Oamahuti koos aroomikattega
Toitejuhtme pikkus
Pinge
Võimsus
Kaal
Mõõtmed (L × K × S)
Kontrollid

5l
umbes 40
1 kg
umbes 1,1 m
vahelduvvool/10 A
2300 W
18,2 kg
37 × 55 × 49,7 cm

Erinevad seadistused ja programmeerimisvõimalused
Nutikas eeltõmbesüsteem, mida saab soovi korral
inaktiveerida
Programmeeritav veekogus
Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist
Programmeeritav kohvi kangus
Kohvi kanguse muutmine enne kohvi valmistamist
Programmeeritav tõmbetemperatuur
Programmeeritav piimakogus
Programmeeritav kuuma vee temperatuur

Hygiene
standards

viis taset
kolm taset

CERTIFIED

kolm taset

JURA – If you love coffee

PROFESSIONAL
Esmaklassiline espressomasin

Professionaalne keraamiliste
teradega veski

Reguleeritav topelttila kahe
kohviava ja kahe piimaavaga

Uus espressomasin GIGA X3 Professional vastab kõigile töötajaskonna nõudmistele ja sobib nii suurde kontorisse kui ka puhketuppa. Masinaga saab vaid
ühe nupuvajutuse abil valmistada kuni 31 programmeeritavat kohvijooki, lisaks 12
baristade jooki, sealhulgas trendikat flat white’i. Lihtsa tööpõhimõttega espressomasina täitmine kohviubadega on lihtsamast lihtsam tänu suurele aroomikattega oamahutile, mis mahutab kuni 1 kg ube. Masina lisatarvikute seas
on kohvipaksu
eemaldamise komplekt ja vedelikusahtli äravoolu komplekt. Ühe nupuvajutusega
käivituvad loputus- ja puhastustoimingud vähendavad igapäevaste tööüle
sannete hulka masina hooldamisel. See espressomasin saavutab Sinu töötajate
seas kindlasti suure menu. Suur veepaak ja mahukas kohvipaksusahtel võimaldavad paindlikumat ja mobiilsemat kasutamist.
Tehnoloogia
43 kohvijooki nagu ka avaekraani saab vajadust mööda või kliendi soove arvesta
des eraldi programmeerida. Näiteks on võimalik tooteid kasutaja eelistuste järgi
ekraanil ümber nimetada ja paigutada. Võimas elektrimootoritega keraamiline
veski tagab paljudeks aastateks kiire, täpse, ühtlase ja kvaliteetse jahvatuse.
Topelttilal on geniaalne samm-mootori abil elektriliselt reguleeritav õhuava. Latte
macchiato jaoks valmistab masin automaatselt klaasi sisse vajaliku koguse
kuuma piima, kohe seejärel voolab klaasi piimavaht. See funktsioon säästab
väärtuslikku aega.
Puhastamine ja hügieen
Masinat on lihtne kasutada ja programmeerida, aga ka väga kerge hooldada.
Sisseehitatud loputus-, puhastus- ja katlakivieemaldusprogrammid muudavad
masina hooldamise äärmiselt lihtsaks ja tagavad TÜV sertifikaati väärt puhtuse.

Kohandatav avaekraan

Kohandatav
Arvukad lisatarvikud, mille hulka kuuluvad nii tassisoojendi, piimajahuti, kohvi
paksu eemaldamise komplekt, vedelikusahtli äravoolu komplekt ja arveldus
süsteemi liides kui ka meeldiva välimusega hoiustamis- ja serveerimisvahendid,
aitavad luua täpselt Sinu nõudmistele vastava kohvivalmistuslahenduse.

GIGA X3 Professional

Kannutäis kohvi (360 ml)
2 minutit ja 33 sekundit

Kohvipaksu- ja vedelikusahtli
äravoolu komplekt (lisatarvikuna)

Kasutuskohad

Valmistamisajad

2 caffè latte’t
1 minut 8 sekundit

2 flat white’i
1 minut 56 sekundit

2 musta kohvi
1 minut 3 sekundit

2 latte macchiato’t
1 minut 31 sekundit

2 espressot
38 sekundit

2 ristretto’t
29 sekundit

2 cappuccino’t
1 minut 23 sekundit

Kuum vesi (200 ml)
28 sekundit

Sobib ideaalselt nii statsionaarseks kui ka teisaldatavaks kohvimasinaks
järgmistes kohtades:
suured kontorid
	
seminari- ja
konverentsikeskused
iseteenindused

