PROFESIONÁLNÍ KÁVOVARY
IMPRESSA X-LINE 2010/2011

Ohřívač šálků velký
Ohřívač šálků s dostatečnou
kapacitou. Vhodný pro X9, XS90.
Výkon: 800 W.

Ohřívač šálků s kapacitou až 6 cappuccino + 8 espresso šálků. Možnost
programovatelného zapnutí.

Katalogové číslo:
Rozměry (ŠxVxH):

Katalogové číslo:
Rozměry (ŠxVxH):

Art. 70135
32x45x32 cm

Art. 68565
12,2x30,6x34,9 cm

Chladnička na
mléko Picollo

Cool Control –
aktivní termonádoba

Chladnička na mléko s kapacitou 2
litry (2x tetrapack). Vhodný pro X9,
XS90, XF50.

Ideální řešení chlazení mléka pro
menší kanceláře. Kapacita 1 litr.
Vhodný pro XS90, XF50.

Katalogové číslo: Art. 70125
Rozměry (šxvxh): 19x31,3x28,1 cm

Katalogové číslo: Art. 67081
Rozměry (šxvxh): 32x45x32 cm

Rozšíření zásobníku
Rozšíření kapacity zásobníku na kávu na
celkem 750g. Vhodný pro XS90.
Katalogové číslo: Art. 65908 (pro XS90)

Kompresor Cooler Pro

Ohřívač šálků malý

Profesionální kompresorová chladnička na mléko. Kapacita 4 litry,
chladí na cca 4 st.C. Snadná údržba i
doplňování. Vhodný pro X9.
Katalogové číslo: Art. 67085
Rozměry (ŠxVxH): 19,8x48,5x31,8cm

Rozhraní MDB

Mincovník
Samostatný modul pro instalaci mincovníku, nebo čtečky karet. Čtečky
nebo jiné rozhraní nejsou součástí
výbavy. Vhodný pro X9, XS90, XF50.
Katalogové číslo: Art. 68094

Přípojka k vodovodu

Profesionální rozhraní pro připojení
Vašeho kávovaru k PC, umožňuje
stažení dat, programování či
napojení přístroje na další aplikace.
Vhodný pro X9, XS90, XF50.

Sada pro trvalé připojení kávovaru na
vodovodní řad. Obsahuje i pojistný
ventil, který v případě potřeby zastaví
dočerpávání vody. Vhodný pro X9,
XS90.

Katalogové číslo: Art. 64481

Katalogové číslo: Art. 62513 (pro X9)
Art. 62110 (pro XS90)

Zastoupení v České republice:
JURA – zákaznické centrum
JABLUM Czech s.r.o. | Andělská cesta 7 | Liberec | www.jura-impressa.cz | www.jura.com

Kávovary JURA jsou postaveny na švýcarské dokonalosti a invenčním géniu, jejich historie se píše od roku 1931. Dnes jsou
kávovary JURA nabízeny ve více než 40 zemích světa. Mnohá ocenění za kvalitu a design potvrzují správnost vytyčené
cesty. Úspěch značky JURA je dán základní technologií IMPRESSA a tou je kvalitně připravená káva a snadná obsluha.

Potěšte Vaše zákazníky, hosty, zaměstnance a nezapomínejte na sebe.
Snadnost obsluhy díky plně českému přehlednému menu ocení každý.
Díky systému dvou mlýnků můžete nápoje připravovat volitelně ze dvou
různých druhů kávy. Kávovar umožňuje zcela individuální naprogramování všech funkcí i parametrů přípravy každého nápoje.

Každý kávovar JURA IMPRESSA má:

Kávovar IMPRESSA X9 je ideální volbou pro místa, kde je požadována
příprava velkého množství nápojů. Stačí jeden stisk tlačítka a nejen káva
(Ristretto, Espresso, Lungo), ale také mléčné nápoje (Latte, Cappuccino,
mléčná káva) jsou připraveny automaticky.

• Inteligentní systém aktivního předspaření kávy (I.P.B.A.S.) – protože dobrá káva není
souhra náhod
• Claris plus filtry – jsou umístěny v zásobníku vody a chrání kávovar před vodním kamenem
• Variabilní spařovací jednotka 5 – 16g – zajišťuje perfektní extrakci kávy i silné kávy

IMPRESSA X9 Platinum

Doporučený denní výkon:
Rozměry (š x v x h) :
Kapacita zásobníku na vodu:
Trvalé napojení na vodu:

JURA ISC – připojení kávovaru do internetové sítě
Umožňuje ovládání kávovaru prostřednictvím intranetu nebo internetu po celém světě. Na dálku tak můžete sledovat aktivitu
kávovaru, stahovat statistiky o udělaných nápojích, spotřebě kávy, upravovat ceny pro inkasní systém nebo přidělovat různá
práva obsluze.
Součástí je přehledný software, který je vždy upraven přímo pro Vaše potřeby. Software také umožňuje automatické
reportování na e-mail nebo export do různých účetních programů.

100 šálků
43 x 58 x 51 cm
5 litrů
umožňuje

• 6-ti stupňový kónický mlýnek – základem je vždy dokonale pomletá káva
• Výkonné čerpadlo 15 barů – je základ pro kvalitní extrakci pod správným tlakem

Každý kdo dnes myslí na kávu, myslí nejen na Espresso, ale také na
mléčné speciality jako Cappuccino či Latte machiato. To platí nejen pro
malé kanceláře či kavárny, ale také pro velké podniky, catering či gastro
zařízení. Kávovar IMPRESSA XS90 OneTouch Vám umožňuje přímou
přípravu až 12ti kávových a kávomléčných specialit. Káva, Espresso,
Cappuccino či Latte machiato všechny tyto nápoje připraví na pouhý
stisk tlačítka. Nechybí ani samostatný výdej horké vody.

• Systém ohřevu Termoblock – během krátké chvilky ohřeje vodu na správnou teplotu
• Auto-Cappuccino tryska – snadná a plně automatická příprava mléčné pěny
• Programovatelná dávka kávy – každý nápoj je připraven ve správné síle
• Programovatelná teplota – ideální teplota spařování pro každý druh kávy
• Výdej horké vody – rozšiřuje možnosti použití Vašeho kávovaru

Velkou výhodou kávovaru jsou automatické čistící programy včetně
proplachu cappuccino trysky. S volitelným příslušenstvím - ohřívačem
šálků, chladničkou či platebním systémem získáte nástroj pro odpověď
na všechny kávové požadavky.

• Integrované čistící programy – automatické čištění usnadňuje práci s kávovarem
• Programovatelné zapnutí/vypnutí – přístroj nebude nikdy zapnutý zbytečně
• Swiss made – švýcarská kvalita výrobku i zákaznického servisu
Technologie JURA

IMPRESSA XS90 One Touch

Příprava znamenité kávy začíná mletím čerstvých kávových zrnek. Úspěch závisí na optimálním poměru množství malých a
velkých částic pomleté kávy. O to se stará šestistupňový kónický mlýnek, který byl navržen ve spolupráci s designéry zvuku,
takže pracuje velmi tiše. Díky aktivnímu monitorování stavu zásobníku zrnkové kávy kávovar nikdy nepracuje naprázdno
(žádné poloprázdné šálky). V jedné porci je 5-16g čerstvě pomleté kávy.

O vlastní přípravu kávy se v kávovarech JURA stará patentovaná spařovací jednotka, která využívá systému aktivního předspaření
kávy. To umožňuje získat pro každý šálek plnou a silnou chuť kávy. Délku a intenzitu předspaření si můžete například u modelu
X9 aktivně zvolit v závislosti na Vámi používané kávě.

Na Vás je tedy jediné – vychutnat si skutečně dokonalé Espresso…

Doporučený denní výkon:
Rozměry (š x v x h) :
Kapacita zásobníku na vodu:
Trvalé napojení na vodu:

60 šálků
41 x 47 x 39 cm
5,7 litrů
umožňuje

Nový model IMPRESSA XF50 zero je určený právě pro kanceláře.
Základem je úspěšný model IMPRESSA F50, vítěz testu malých
automatických kávovarů. Ovládací prvky jsou omezeny na minimum
při zachování maximální srozumitelnosti. Snadné otočení rotačním
ovladačem pro volbu funkce a potvrzení stiskem - intuitivní a přirozené.
Automatické čistící programy se postarají o dokonalou péči o Váš
kávovar.

Při přípravě dobrého Espressa je důležitá i teplota spařování. Kávovary JURA, pracující s dvojím systémem ohřevu vody, umožňují
volitelné nastavení teploty v rozmezí 87 – 94 st.C.. Voda je vždy ohřáta při průtoku až těsně před vlastní přípravou kávy, aby
byla vždy co nejčerstvější.

Chuťově dokonalé Espresso to není souhra náhod. Ale dodržení řady maličkostí v celém průběhu přípravy nápoje. I takových
maličkostí jako je výškově nastavitelná výpusť kávy, aby bylo snadné se přizpůsobit každému šálku.
Plně automatické kávovary JURA jsou navrženy tak, aby vždy připravily dokonalou kávu. Rozmanitost možností v nastavení
vám dopřeje skutečné kávové potěšení z oblíbených druhů a specialit. Pro dokonalou kávu v každém šálku je důležité přístroj
udržovat v čistotě. Kávovary JURA proto mají automatické čistící programy, které lze snadno spustit stisknutím tlačítka údržby.

JURA - kartový inkasní systém
Pokud požadujete připojení Vašeho kávovaru k inkasnímu systému zavedenému ve Vaší firmě, máme pro Vás řešení. Kávovary
JURA je možné ovládat například prostřednictvím Vašich firemních (docházkových) karet. Pracovat můžete v předplatném nebo
inkasním režimu.
Systém umožňuje export informací o počtu udělaných káv za každého uživatele v daném období. Může být dále rozšířen
o export statistik do Vašeho účetního programu.

IMPRESSA XF50

JURA – péče o kávovary
Kávovary JURA jsou vybaveny automatickými programy údržby a čištění. Pro dokonalou péči o Váš kávovar nabízí JURA originální
čistící tablety, odvápňovací tablety, čistící roztoky pro cappuccino trysky. Kávovar si sám ohlídá nutnost spuštění příslušného
údržbového programu. Káva je tvořena z 98% vodou. Proto je její kvalita důležitá. Filtry Claris Vám zajistí dokonalou filtraci a
změkčení vody pro Váš šálek kávy.

Ani u tohoto modelu nebudete ochuzeni o mléčné nápoje. Díky
automatickému cappuccinátoru je jejich příprava velmi snadná. Pro
náročnější uživatele je kávovar připraven pro napojení na inkasní
systém či mincovník.
Doporučený denní výkon:
Rozměry (š x v x h) :
Kapacita zásobníku na vodu:
Trvalé napojení na vodu:

30 šálků
23,8 x 36 x 44,5 cm
3,2 litrů
neumožňuje

Filtr CLARIS
CLARIS Pro (X9)
CLARIS White

Art. 68653
Art. 60209

Čistič Auto Cappuccino
250 ml
1000 ml

Art. 63801
Art. 62536

Čistící tablety
6 Ks Art. 62715
25 Ks Art. 62535

Odvápňovací tablety
9 Ks.
30 Ks

Art. 61848
Art. 62688

