GIGA X8

Tehnilised andmed

Uus GIGA X8 – neli korda professionaalsem

201807 – JURA jätab endale õiguse tehnilisi andmeid ette teatamata muuta. spiceadvertising

Eelised
Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®)
Nutikas veesüsteem (I.W.S.®)
Kiirvalmistuse funktsioon
Kohandatavad tootenimed
Latte macchiato ühe nupuvajutusega
Caffè latte ühe nupuvajutusega
Flat white ühe nupuvajutusega
Cappuccino ühe nupuvajutusega
Kannutäis espressomeetodile omase kvaliteediga
kohvi
Masinasse programmeeritavate kohvijookide arv
Elektrooniline õhuava reguleerimine piima või
piimavahu valmistamisel
JURA peene vahu tehnoloogia
Elektriliselt reguleeritavate keraamiliste teradega
veski
Võimas kuumaveesüsteem (3 temperatuuritaset)
Oad à la carte
Lõpuni jäänud aja näidik
Koodigruppide loomine
Piimasüsteemi automaatne loputus
JURA standardid
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 (E.S.M.©)
Suure tootlikkusega (15 bar) pump
Termoplokiga küttesüsteem
Vedelikusüsteem
Vedelikusahtli jälgimise süsteem
Hooldusvajaduse märguanded
Integreeritud loputus-, puhastus- ja katlakivieemaldusprogramm
Reguleeritav vee karedusaste
Üks või kaks tassi espressot ühe valmistuskorraga
JURA seadmete puhtus vastab TÜV nõuetele
Filter CLARIS
Säästulüliti Zero-Energy Switch või toitelüliti
Valmistatud Šveitsis

2
2
2
2

32

2
0,5 l / min.

2
2
2

Seaded ja programmeerimisvõimalused
Programmeeritav ja reguleeritav veekogus
Programmeeritav ja reguleeritav kohvikangus
Programmeeritav piimatemperatuur
Programmeeritav piimavahu temperatuur
Programmeeritav tõmbetemperatuur
Programmeeritav piimakogus
Programmeeritav kuuma vee temperatuur
Programmeeritav kuuma vee kogus
Nullitav päevaloendur
Programmeeritav sisselülitumisaeg
Programmeeritav väljalülitumisaeg
Näitab, mitu korda on iga jooki valmistatud
Integreeritud piimasüsteemi loputus- ja puhastusprogramm

10 astet
10 astet
10 astet
3 astet
3 astet

Disain ja materjalid
Alumiiniumist 3 mm paksune esipaneel (Alu Frame
Design ©)
Kõrgläikega must esipaneel
Puutetundlik värviekraan
Oranžkollane/valge tassivalgustus
Jahvatatud kohvi täiteava
Veatu disain
Arvud
Reguleeritava kõrgusega topelttila (piim/kohv)
Reguleeritava kõrgusega kuuma vee tila
Veepaagi maht
Kohvipaksusahtel
Oamahuti koos aroomikattega
Toitejuhtme pikkus
Pinge
Voolutugevus
Võimsus
Energiatarbimine ooterežiimil
Mass
Mõõtmed (L × K × S)
Värv

70 – 159 mm
69 – 165 mm
5l
kuni 40 portsjonit
2 × 650 g
ca. 1,1 m
220 – 240 V~
10A
2700 W
< 0,5 W
19 kg
37 × 56,5 × 49,7 cm
Alumiinium, must

CLARIS Pro Smart
Hygiene
standards

CERTIFIED

JURA – If you love coffee

GIGA X8

Loodud maksimaalse tulemuse saavutamiseks

Eelised
 4,3-tolline puutetundlik värviekraan
 Kaks täpset keraamiliste teradega
veskit jahvatusastme automaatse
reguleerimisega (A.G.A.©)
 Kiirvalmistuse funktsioon tänu
täiendavale kuuma vee möödavooluklapile
 2 termoplokki ja 2 pumpa

Soovituslikud lisatarvikud
 Klaasist tassisoojendi
 Juhtmeta piimajahuti Cool Control 1
 Piimajahuti Cool Control Basic 1 l
 Piimajahuti Milk Cooler Piccolo
 Nutikas kompaktne maksekarp
 Kohvipaksu eemaldamise / vedelikusahtli äravoolu komplekt
 Coffee to Go mööblilahendus

Kasutuskohad
 Kontorid
 Seminari- ja konverentsikeskused
 Toitlustusettevõtted
 Kohv kaasavõtmiseks

GIGA X8 võimaldab JURA-l demonstreerida Šveitsi uuenduslikkust ja professionaal
sust igas detailis. See avaldab kõikjal, kus valmistatakse kuni 200 tassi kohvi päevas,
kasutajatele muljet oma kvaliteedi, funktsionaalsuse ja töökindlusega. Tegemist on
tippkvaliteetse täisautomaatse espressomasinaga, mis sobib suurepäraselt kontorisse, seminariruumi, toitlustusettevõtetesse ja kohvi kaasamüügiga tegelevatesse
ettevõtetesse.
Moodne tehnoloogia ideaalseks naudinguks
See kõik on uue GIGA X8 sees: Kaks võimsat keraamiliste teradega veskit tagavad
aastateks täpse, ühtlase ja stabiilse kvaliteediga jahvatuse. Espressomasina teevad
veelgi erilisemaks tipptasemel uuendused: A.G.A.© (veski jahvatusastme automaatne reguleerimine) – elektrooniliselt juhitav täisautomaatne reguleerimissüsteem.
Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®) optimeerib väikeste kohvijookide tõmbeaega ning
filter CLARIS Pro Smart tagab koos nutika veesüsteemiga (I.W.S.®) vee ideaalse
puhtuse. Tänu nutikale reguleeritava kõrgusega topelttilale ja esmaklassilisele piimavahutehnoloogiale on espressomasinaga GIGA X8 valmistatud moodsad piima ja
piimavahuga kohvijoogid lausa täiuslikud. Kiirvalmistuse funktsioon võimaldab kohvijooke valmistada vähese ajaga. Suur võimsus ja parim kvaliteet – see on uus GIGA
X8. 4,3-tolline suure eraldusvõimega kompaktne puutetundlik värviekraan on hõlpsalt kasutatav.
TÜV nõuetele vastava hügieenitaseme garantii
Uue GIGA X8 hooldamine on sama lihtne ja loogiline kui selle kasutamine. JURA
originaalhooldusvahendid ning integreeritud loputus- ja puhastusprogrammid tagavad TÜV nõuetele vastava puhtuse vaid nupuvajutusega. Piimasüsteemi on ka väga
kerge puhastada. Täisautomaatse protsessi käivitamiseks piisab vaid ekraani puudutamisest ja see tagab, et Su masin on laitmatult puhas.
Sama individuaalne nagu Sinu nõudmised
Olenemata sellest, kas mudelit GIGA X8 kasutatakse individuaalse täisautomaatse
espressomasinana või sellele lisatakse sobivad tarvikud, nagu tassisoojendi või makselahendus, valmistab see iga olukorra jaoks ideaalse kohvi. Samuti suudab see
mugavalt kohaneda järjest suurenevate nõudmistega.

Valmistamisajad

2 ristretto't

2 espressot

2 kohvi

2 cappuccino't

2 caffè latte't

35 s

53 s

58 s

1 min 15 s

1 min 7 s

2 latte macchiato't

2 flat white’i

Kuum vesi (200 ml)

Kannukohv (360 ml)

1 min 26 s

1 min 26 s

27 s

1 min 54 s

