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A kávé élvezete –

   Frissen őrölve,
         nem kapszulába zárva.



Workplace-Line

WE8 WE6

 16 programozható kávéspecialitás
 3 literes víztartály
 500 grammos kávébabtartály

 8 programozható kávéspecialitás
 3 literes víztartály
 500 grammos kávébabtartály

A JURA „Plug&Enjoy“ készülékeit azért fejlesztette, hogy munkahelyen is minőségi kávét fogyaszthassanak az emberek.
Programozhatóság, igényes külső és egyszerűség - ezek a kávéfőző legfőbb jellemzői.

X6 + X8
Üveg csészemelegítő
Cool Control 2,5 l

Tartozékok

Készpénz nélküli 
fizetés

Kommunikáció

Data CommunicatorCool Control 2,5 l

Tejhűtők

Ajánlott napi csésze adag30

Vízrendszer

Vízrákötő szett



Professional-Line

GIGA X8 GIGA X3

 32 programozható kávéspecialitás
 5 literes víztartály
 2x 650g kávébabtartály

X8 X6

 21 programozható kávéspecialitás
 5 literes víztartály
 500 grammos kávébabtartály

 12 programozható kávéspecialitás
 5 literes víztartály
 500 grammos kávébabtartály

A két őrlőfejnek, kettő pumpának és párhuzamos vízrendszernek köszönhetően prémium minőség, egyedülálló teljesítmény és
felhasználóbarát kialakítás jellemzi a készüléket.

Stílusos, időtálló, praktikus és megbízható, a JURA X-sorozata tökéletes választás open office irodákba és önkiszolgáló konyhákba.
Az újratervezett készülék megbízható és egyszerűen kezelhető.

Választható: 
GIGA line 
állandó vízrákötés, csepegtető tálca
és kávézacctartály közvetlen ürítése 
X line 
kávébabtartály kibővítés (1kg-ra),
állandó vízrákötés, csepegtető tálca és
kávézacctartály közvetlen ürítése

 32 programozható kávéspecialitás
 5 literes víztartály
 1000 grammos kávébabtartály

X10

 31 programozható kávéspecialitás
 5 literes víztartály
 1000 grammos kávébabtartály

Ajánlott napi csésze adag80

Ajánlott napi csésze adag200 150

JURA meghatározott szabványai

Állítható VC főzőegység
5-től 16 grammig programozható 
és egyedileg állítható kávé
erősséggel (legfeljebb 10 szintig)

A pulzus kivonatolási folyamat 
(P.E.P.) optimális kivonatolási  
időt biztosít, illetve biztosítja a 
maximális aromát az espresso  
és ristretto kávénak.

Mindig tökéletes kávé a TÜV
tanusítvánnyal alátámasztott
higiénia és integrált tisztító
programoknak köszönhetően.

Forradalmi finomhab technológiá-
val készít finom textúrájú tejhabot 
vagy egyszerűen felmelegíti a tejet 
a kívánt hőmérsékletre.
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CLARIS Pro  
Smart

Kétfázisú
tabletták

Vízkőtelenítő
tabletták

Tejrendszertisztító
folyadék

Eredeti JURA karbantartó szerek

Tisztítás és védelem CLARIS filter

CLARIS Pro  
Smart Maxi

JURA vízszűrő rendszer

JURA Vízszűrő Patron

szűrőfej

Professzionális szolgáltatások

Professzionális Értékmegőrzés
A Professzionális-vonal vásárlói most egy új, exkluzív szerviz koncepció előnyét élvezhetik, ami megfelel a JURA magas minőségi  
követelményeinek. Az “Átfogó Szerviz Csomag” garantálja a megfelelő teljesítményt, és megőrzi a készülék értékét. Amit magába  
foglal:

 25 hónap vagy 45 000 termék lefőzése a GIGA-készülékeken és 25 000 termék lefőzése az X6/X8/X10 készülékeken  
 2 teljeskörű vizsgálat Önnél a vásárlás utáni 9. és a 18. hónap után
 A kopó alkatrészek ellenőrzése 
 A kávéminőség és a készülék beállításainak ellenőrzése / A “vizes” részek ellenőrzése
 Vízminőség ellenőrzése / Higiéniai ellenőrzés
 Szoftver frissítés

Csak hivatalos JURA CEE értékesítő által forgalmazott termékekre érvényes, illetve felhatalmazott partnerek számára, amelyek hivatalos szerződéssel rendelkeznek. További feltétel a JURA eredeti karbantartó 
termékeinek rendszeres használata a kávégép megfelelő működése érdekében, a JURA eredeti használati útmutatója alapján. Termékválasztékunkat folyamatosan korszerűsítjük és fejlesztjük. Az ábrázolt gépek 
beállításai és felszereltsége ezért változhat. Nem vállalunk felelősséget hibás nyomtatásért és egyéb hibákért. A nyomtatási folyamat miatt színeltérések lehetnek.

Professional

Value 
Protection

Professional
CARE
Service

Professzionális karbantartási szolgáltatás
Igény szerint szívesen tájékoztatjuk további szerviz ajánlatainkról, ideértve a karbantartási szerződéseket megállapodási szintek  
szerint vagy az üzemeltetési szerződéseket. Ezenkívül a JURA helyszíni telepítést, átvételi szolgáltatást és cseregépet biztosít.

COFFEE
for

RENT

Kávégép Bérlés
Egyedi bérleti megoldásokat kínálunk különösen az irodák számára. Kávéspecialitásonként mindössze 110 forintért egyedi  
all-inclusive szolgáltatást kaphat. További információ: rentacoffee@kaveprofi.hu

www.juraprofi.hu
Vásároljon online JURA Professzionális automata kávégépet egy kattintással webáruházunkban. Itt megtalálja az összes releváns  
JURA Original karbantartószert és karbantartási ajánlatainkat az Ön kávégépére szabva.

HELPLINE

06704317488 
Szakmai segélyvonalunk kompetens, gyors és személyre szabott segítséget nyújt ügyfeleinknek bármilyen technikai probléma  
vagy kiegészítőkkel kapcsolatos igény esetén minden nap 9:00-17:00 óra között. A problémás helyzetek sok esetben telefonos  
beszélgetésen keresztül is megoldhatóak.
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