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JURA Store Budapest
operated by Kávé Profi Kft.
1118 Budapest
Budaörsi út 42.
Tel.: +3630 649-0035
Email: info@jurastore.hu
www.jurastore.hu

JURA – If you love coffee

További információért, ajánlatokért kérjük keressen fel minket bemutatótermünkben, 
vagy forduljon viszonteladói partnereinkhez. Weboldalunk: www.jura.com

Kövessenek minket a szociális média plattformjainkon:

 www.facebook.com/jurafans

 www.instagram.com/jura_coffee

 www.youtube.com/juraworldofcoffee 

Szortimentünk a katalógus nyomtatásakor elérhető éppen aktuális készülékpalettát tartalmazza. A változtatás 
jogát fenntartjuk. A katalógusban található termékek képei illusztrációk. A készülékek  minimális esetben eltér-
hetnek a képeken látottaktól. A nyomtatás jellege miatt a készülékek színei is minimális eltérést mutathatnak. 
A képeken található csészék és poharak nem az alapfelszereltség  részei. 

Minden jog fenntartva. Gyártja: JURA Elktroapparate AG. Másolás és újranyomtatás csakis a JURA  engedélyével 
lehetséges. 

A kávé élvezete – frissen őrölve, nem kapszulába zárva
Kínálat 2018
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Hivatalos magyarországi forgalmazó és bemutatóterem: 
Kávé & Hűtő Profi Kft., 1118 Budapest, Budaörsi út 46.
Tel.: 061 248 00 95, Web: www.khprofi.hu, Email: info@khprofi.hu

JURA fullautomata kávéfőzőgépek – helyes választás már 20 éve

Tisztelt Érdeklődő!

Köszönjük érdeklődését a JURA aktuállis termékpalettájával kapcsolatban. A következő oldalakon 
megtekintheti a JURA immáron több mint 20 éves tapasztalatát a full automata készülékek terén, 
valamint szenvedélyünk, ami a kávékészítés irányába mozdított el minket pályafutásunk kezdetén. 

Több mint húsz éve annak, hogy 1994-ben a JURA mérnökei piacra dobták az első IMPRESSA full-
auto mata készüléket, az IMPRESSA 500-ast. Ez volt az egyik első készülék, amely az Espresso-t 
személyre szabható kávé és vízmennyiség beállíthatósága mellett, egyetlen gombnyomással ké-
szítette el. Az 500-as lett tehát az a mérföldkő, amely minden további készüléket inspirált. Erre 
ala pozva indult a JURA világhódító útjára, amelynek eredményeként a márka a világ egyik vezető 
kávéautomata gyártójává vált. 20 évvel később, a jubileum megünnepléseként kiadtuk a J500-as, 
egyedi gyártású készülékünket. Mi ezzel a különleges készülékkel ünnepeljük magunkat, és kö-
szönjük meg vásárlóink töretlen bizalmát. 

Katalógusunk átlapozásához, a JURA világának megismeréséhez kívánunk Önöknek kellemes időtöl-
tést. Találkozzunk személyesen bemutatótermünkben vagy akár az országos JURA partnerpontok 
egyikén!
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      Kávéélmény –

frissen őrölve, 
    nem kapszulába zárva.

Frissen őrölve, nem kapszulába zárva



5

JURA és Roger Federer – 
A tökéletes párosítás
Roger Federer Grand Slam csúcstartó svájci teniszező már egy 
évtizede a Jura nagykövete. Teljesítményével, eleganciájával, és 
tökéletességre való törekvésével megtestesíti a Jura értékeit. 
 Federer világszerte többmillió ember példaképe, a privát életben 
pedig a kávé szerelmese. Frissen őrölve, nem kapszulába zárva.
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A minőségben 
nem kötünk komp-
romisszumokat
A mérnöki találékonyságnak Svájcban 
 komoly hagyományai vannak. Mérnökeink 
nem kötnek kompromisszumokat, a készü-
lékekbe beépített alkatrészeket, vagy a 
külalakjukat érintő kérdésekben. Minden 
termékünk meg felel a legszigorúbb svájci 
gyártási feltételeknek. Munkánkat soha 
nem tekintjük befejezettnek, folyamatosan 
keressük és fej lesztjük a lehető legjobb 
megoldásokat a vízvételezés, vízkőmente-
sítés, főzőegységek stb. tekintetében. 
 Minden beépített alkatrészünk komoly 
teherbíróképességgel rendelkezik, amelyek 
kiállják az idő próbáját és a folytonos hasz-
nálatot. Az eredmény ennek megfelelően 
a magas minőségű kávé. Mindig friss, tel-
jes és egyedi ízhatás. 
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Az elismert svájci tervezőmesterek alkotta Jura formatervezés időt-
álló, elegáns és a letisztult formákat kedveli. A felhasznált anyagok 
kompromisszummentes kiválasztási eljárása és megmunkálási 
minősége kifogástalan.  Készülékeink erőt, egyéniséget sugároznak, 
amelyre mind a tervezők, mind Önök, felhasználók büszkék lehet-
nek majd hosszú éveken keresztül. 

Intuitív működés Páratlan dizájn

A JURA fullautomata készülékeivel kávékülönlegességek teljes tár-
házát készítheti el ráadásul legtöbb esetben egyetlen gombnyo-
mással. A hagyományos tüzes Ristretto-tól kezdve napjaink legdi-
vatosabb kávékülönlegességéig, a Latte Machiato-ig bőséges a 
kínálat. Jól átgondolt, professzionális vezérlő automatikáink egye-
dülállóak a piacon. És mivel nálunk végsősoron a válto zatosság és az 
íz számít, az automatika a lehető legtöbb beállítási lehetőséget enge-
délyezi, amivel minden kávét az Ön szájízének megfelelően készít-
het el. Termékeink az egyetlenek a piacon, amelyek hitelesítetten 
megfelelnek TÜV  Rheinland által diktált higiéniai feltételeknek.
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A JURA és az örök minőség
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A JURA és az örök minőség
Fejlesztéseink végső eredménye a csészében teljesedik ki, hiszen 
mindig újabb és újabb technológiák kifejlesztésére törekszünk, 
melyekkel mindössze egyetlen gombnyomásra élvezheti a legfi-
nomabb kávékülönlegességeket.
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 � 4.3"-os színes érintőkijelző
Találja meg a kívánt terméket mindössze 
egyetlen húzással

 � Intelligens vízszűrő rendszer (I.W.S.®)
Automatikusan felismeri a Claris Smart  
vízszűrő patront

 � JURA Coffee alkalmazás
Válassza ki a kívánt kávét okostelefonja vagy 
tabletje segítségével

 � One-Touch Lungo  funkció 
A meleg víz a készítési folyamat során kevere-
dik a kávéörleménnyel. Ezzel garantált a testes, 
ízletes kávéíz, a túláztatás veszélye nélkül

 � Több fokozatú, rozsdamentes acél őrlőfej  
5 g és 16 g között
Az egyénileg állítható kávéerősséghez

 � Az eddiginél kétszer gyorsabb AromaG3 
 őrlőfej
Az erős, aromadús kávéért

 � Intelligens előáztatási rendszernek 
(I.P.B.A.S.©)
Köszönhetően garantált az intenzív 
 Espresso íz

Egyszerű kezelés Tökéletes hosszú kávé
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Tökéletes tejes  
kávékülönlegességek

 � Pulse Extraction Process (P.E.P.®) főzőegység
Gyors hullámokban engedi a vizet a kávéra, 
így tökéletes minőségű kávét készíthetünk

 � Az eddiginél kétszer gyorsabb AromaG3 
 őrlőfej
Az erős, aromadús kávéért

 � Több fokozatú, rozsdamentes acél őrlőfej  
5 g és 16 g között
Az egyénileg állítható kávéerősséghez

 � Intelligens előáztatási rendszernek 
(I.P.B.A.S.©)
Köszönhetően garantált az intenzív 
 Espresso íz

 � A tejről tejhabra való automatikus átállásnak 
köszönhetően még a divatos kávékülönleges-
ségek is elérhetővé válnak
Egy gombnyomással elkészíthető tejes 
 kávékülönlegességek

 � Beépített tejhab készítő, tisztító és öblítő 
program
A megfelelő higiéniai feltételeket nemzetközi 
TÜV tanúsítvány bizonyítja a kávé és a tejhab 
készítés idejére is

 � Magasságában állítható kávékifolyó, különálló 
kávé- és tejkifolyó
Bármilyen csészemagassághoz igazítható
kifolyórendszer

 � Szabadalmaztatott új finomhab technológia
Tökéletes kávéspecialitások ínycsiklandó
minőségi tejhabbal

 � Szabadalmaztatott Zero-Energy Switch 
üzemmód 
Készenléti üzemmódban minimálisra
csökkenti a készülék energiafelhasználását

 � Energiatakarékos üzemmód (Energy Save 
Mode, E.S.M.©)
Energiamegtakarítás a természet védelme
érdekében

 � Beállítható lekapcsolás
Beállíthatja mikor kapcsoljon ki a készülék
automatikusan

Tökéletes rövid kávé Fenntarthatóság



12

A technológia 
 kimagaslóvá tesz
A jó kávé titka a technológiák tökéletes 
összhangja. Ebben emelkedik ki a JURA 
a versenytársai közül.

A technológia  kimagaslóvá tesz
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Többfokozatú, nagy teljesítményű AromaG3 
őrlőfej
A tökéletes ízélmény a megfelelő alapanyagok 
(kávé és víz) és eszközök kiválasztásával kezdődik. 
Ezért fektet a Jura nagy hangsúlyt a kávéfőzők 
szerkezetére. Az egyik legfontosabb a készülékek 
őrlőfeje, melyet rozsdamentes acélból készítünk. 
Ezért hosszú távon is működik, lassan kopik és 
ritkán törik el. A Jura mérnökök két fontos fejlesz-
téssel rukkoltak elő az őrlőegységet illetően: az 
egyik az AromaG3 funkció, amellyel az őrlési se-
bességet növelték meg (akár a kétszeresére) a 
másik pedig a kuplungos rendszer, aminek kö-
szönhetően a készülék érzékeli, ha kő kerül az 
őrlőegységbe és ekkor automatikusan leállítja a 
folyamatot. Így az őrlőfej nem törik le, a javítási 
költség lényegesen alacsonyabb lesz.
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Állítható főzőegység  
A JURA szabadalmaztatott főzőegysége a készü-
lék szíve. Befogadóképessége a kétcsészés készü-
lékek és Impressa modellek esetén 5 – 16 gramm, 
egycsészés készülékek esetén pedig 6 – 10 gramm. 
A leőrölt kávé mennyiségének beállításával meg-
határozhatja a kávé erősségét, illetve a vízmeny-
nyiség szabályozhatóságával a kávé hosszúságát 
is. A főzőegység fontos tulajdonságai az előázta-
tási és előfűtési funkciók, amelyek minden JURA 
kávéfőzővel készített kávét egyedivé varázsolnak. 
Kávéink 15 Bar nyomáson készülnek, így nyújtanak 
igazi karakteres Espresso élményt.
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Finomhab-technológia
Innovatív tejhabosító fejeinket azért fejlesztet tük 
ki, hogy Ön a lehető legkevesebb energia be-
fektetéssel készíthesse el a tejes specialitásokat. 
A forradalmian új finomhab-technológiás fejeink 
olyan sűrűségű és tartalmas tejhabot készítenek, 
még az alacsony zsírtartalmú tejek ből is, melyek 
megfelelnek a baristák által kávéfőző versenyeken 
elvárt minőségnek. A fej segít ségével Önnek csak 
egy csészére és egy tejesdobozra van szüksége, 
a habosítás egy gombnyomással elindítható és 
automatikus. Ter mészetesen a dobozt lecserél-
heti a JURA által fejlesztett króm és nemesacél 
tejtartókra, vagy a folyamatos használat mellett 
ajánlott tej hűtőinkre is. 



16

Z-sorozat

Z-sorozat
2004-ben mutatta be a JURA az első Z-soroza-
tos „One Touch” automata háztartási készülé-
keit. A csúcskategóriás készülékeket egy gom b-
nyomásra elkészíthető kávékülönlegességek, 
magas minőségű alkotórészek, egyedülálló 
dizájn és egyszerű kezelhetőség jellemzi.
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Satin Silver

Tulajdonságok

 � Többfokozatú, nagy teljesítményű AromaG3 őrlőfejnek és  
a P.E.P.® főzőegységnek köszönhetően gyorsan prémium 
minőségű kávé készíthető

 � Új tejadagoló rendszer, amely automatikusan vált át  
tejhabkészítésről tejadagolásra, így a legdivatosabb  
kávékülönlegességek elkészítése is gyerekjáték

 � Az intelligens vízrendszer (I.W.S.®) automatikusan 
 végrehajtja a szűrő beprogramozását, a készülékhez a 
CLARIS Smart szűrőpatron biztosítja a legtökéletesebb 
 vízminőséget

 � A funkcionalitás és a tökéletes dizájn egy készülékben  
párosul: kiemelhető víztartály és kávébabtartály

Z6
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J-sorozat
A J-sorozat intuitív működéssel, egyénre szab-
ható programozási lehetőségekkel és a velük 
elkészíthető kávékülönlegességekkel hódít. A 
díjnyertes, letisztult dizájn és a minden igényt 
kielégítő választék, valamint az egyszerű ke-
zelhetőség az egész J sorozatra jellemző.

J-sorozat
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J6

Piano White
Brilliant Silver

Tulajdonságok

 � Többfokozatú, nagy teljesítményű AromaG3 őrlőfejnek és  
a P.E.P.® főzőegységnek köszönhetően gyorsan prémium 
minőségű kávé készíthető

 � One Touch funkció, mellyel 13 speciális kávéfajtát készíthet 
el egy gombnyomásra, a klasszikusoktól kezdve a legkülön-
bözőbb ínyencségekig

 � A magától értetődő kezelést biztosító Rotary Switch forgó-
kapcsolónak, a krómozott kávékifolyónak és a Blue Crystal 
dizájnnak köszönhetően a készülék eleganciát és professzio-
nalizmust sugall

 � Az intelligens vízszűrő (I.W.S.®) atomatikusan végrehajtja  
a CLARIS Smart szűrő beprogramozását, ami garantálja a 
legtökéletesebb vízminőséget
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S-sorozat
Az S- sorozat letisztult stílusos külseje már első 
ránézésre biztosít az eleganciáról és a minő-
ségről. A készülékcsalád az eddigi sorozatok 
legjobb jegyeit megörökölve készítik el a leg-
jobb kávét. A készülékek működésének az 
alapja az egyszerűség. Az S széria új fejezetet 
nyit a kávégépek törénetében: a prémium kö-
zép kategóriát.

S-sorozat
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Chrome   
Moonlight Silver

Tulajdnonságok

 � Többfokozatú, nagy teljesítményű AromaG3 őrlőfejnek és  
a P.E.P.® főzőegységnek köszönhetően gyorsan prémium 
minőségű kávé készíthető

 �  4,3" colos kijelzője haladva a korral már érintőképernyős, 
használata logikus és intuitív 

 � Újonnan kifejlesztett professzionális tejhabosító fejjel  
tökéletes állagú, krémes tejhabot készíthet

 � One-Touch funkciójának köszönhetően egyetlen gombnyo -
másra elkészítheti kedvenc kávéját az Espressotól kezdve a 
Latte Machiato-ig 15 féle kávékülönlegességet

 Új 

S8
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E-sorozat
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E-sorozat
Tiszta, szimmetrikus forma és vonalak, részletgazdag, elegáns 
dizájn jellemzi az E-sorozatot, amely minden konyhában tökéletes 
kiegészítő. Az újonnan kifejlesztett, fullautomata készülékekben 
ötvözve vannak az innovatív technológiák, melyek kiszolgálnak 
minden igényt.
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E8
Tulajdonságok

 � Többfokozatú, nagy teljesítményű AromaG3 őrlőfejnek és  
a P.E.P.® főzőegységnek köszönhetően gyorsan prémium 
minőségű kávé készíthető

 � One-Touch Cappuccino funkciónak köszönhetően csésze 
mozgatása nélkül, egyetlen gombnyomásra készíthet 
 Cappuccino-t, Latte Machiato-t, vagy akár Flat White-ot

 � Az intelligens vízszűrő (I.W.S.®) atomatikusan végrehajtja  
a CLARIS Smart szűrő beprogramozását, ami garantálja a 
legtökéletesebb vízminőséget

 � A készülék használata magától értetődő és egyszerű, hála 
az elején található modern TFT kijelzőnek

Platine
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E6
Tulajdonságok

 � Többfokozatú, nagy teljesítményű AromaG3 őrlőfejnek és  
a P.E.P.® főzőegységnek köszönhetően gyorsan prémium 
minőségű kávé készíthető

 � Az intelligens vízszűrő (I.W.S.®) atomatikusan végrehajtja  
a CLARIS Smart szűrő beprogramozását, ami garantálja a 
legtökéletesebb vízminőséget

 � A készülék használata egyszerű, hála az elején  található 
modern TFT kijelzőnek

 � Az ínycsiklandó habos kávékülönlegességek mellett a 
 higiénia is kiemelt szerepet játszik, a könnyen öblítehtő és 
cserélhető tejkifolyónak köszönhetően.

Platinum
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D-sorozat

D-sorozat
A D-sorozat készülékei a letisztult, minőségi 
kivitelezés mellett, a szöveges kijelző és a 
tejhabosításhoz optimalizált gőzcsap okán 
könnyen működtethetők és karbantarthatók. 
Köszönhetően az innovatív tech nológiának a 
készülékkel a klasszikusoktól kezdve a kávé-
házakból ismerős kávékülönlegességig, min-
den termék néhány egyszerű lépésben elké-
szíthető.
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Tulajdonságok

 � Pulse Extraction Process (P.E.P.®) főzőegységnek köszön-
hetően gyorsan, prémium minőségű kávé készíthető 

 � A könnyen kezelhető Cappuccino fejjel a tökéletes állagú, 
krémes tejhab garantált

 �  Az intelligens vízszűrő (I.W.S.®) automatikusan végrehajtja 
a CLARIS Smart szűrő beprogramozását, amivel garantált a 
az ideális vízminőség

 � Egyszerű kezelési koncepció,magától értetődő vezérléssel 
és szöveges kijelzővel 

Platinum

 Új 

D6
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A-sorozat

A-sorozat
A kis méretű gépek alkotta A-sorozat egy új 
dimenziót nyit meg a kis konyhával rendelke-
zők számára is. Az A-sorozatot könnyű kezel-
hetőség és intuitív működés jellemzi, ráadásul 
a Jurától elvárt, kifogástalan minőségben. A 
tökéletes kávéélmény mostantól kis helyen is 
biztosított. Üdvözöljük az egyszerű, kompakt, 
fullautomata kávégépek világában!



29

A1
Tulajdonságok

 � Puls- Extration Process főzőegység az eddigi leggyorsabb 
főzési idővel

 � AromaG3 őrlőfej, a tökéletes Espresso ízért

 � Három fokozatban állítható csészemagasság és két foko-
zatban állítható kávéerősség

 � Kompakt, kisméretű ugyanakkor elegáns készülék, amely 
bármely háztartásban kiválóan mutat

Piano Black
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W-sorozat
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W-sorozat
A kávé fokozza a munkahelyi teljesítményt, segíti a jó közérzet 
és kedv kialakulását és fenntartását. Növeli a kreativitást és élén-
kíti a kommunikációt. A kellemes munkahelyi légkört szándéko-
zik megtámogatni a JURA a „plug-and-enjoy” készülékeivel, azaz 
a WE sorozat kifejlesztésével, amely biztosítja a tökéletes kávé-
élményt a munkahelyeken is. A WE készülékeket elsősorban a 
kibővített kávébab, zacc- és víztartály valamint a magas teljesít-
mény jellemzi.
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Tulajdonságok

 � Többfokozatú, nagy teljesítményű AromaG3 őrlőfejnek és  
a P.E.P.® főzőegységnek köszönhetően gyorsan prémium 
minőségű kávé készíthető

 � Az intelligens vízszűrő (I.W.S.®) atomatikusan végrehajtja 
a CLARIS Smart szűrő beprogramozását, ami garantálja 
a legtökéletesebb vízminőséget

 � Könnyen kezelhető, a készülék elején elhelyezett gombok 
és modern TFT kijelzőnek köszönhetően

 � Fokozatmentesen állítható Cappuccino kifolyó, amellyel 
 tökéletes minőségű tejhab készíthető, a Cappuccino, 
 Latte Machiato, Flat White és egyéb kávékülönlegességek 
elkészítéséhez

WE8

A kávékülönlegességek szerelmeseinek

Chrome
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WE6 

A klasszikusokat kedvelőknek

Tulajdonságok

 � Többfokozatú, nagy teljesítményű AromaG3 őrlőfejnek és  
a P.E.P.® főzőegységnek köszönhetően gyorsan prémium 
minőségű kávét készíthet

 � Az intelligens vízszűrő (I.W.S.®) atomatikusan végrehajtja 
a CLARIS Smart szűrő beprogramozását, ami garantálja 
a legtökéletesebb vízminőséget

 � Könnyen kezelhető, a készülék elején elhelyezett gombok 
és modern TFT kijelzőnek köszönhetően

 � 8 féle kávékülönlegesség egy gombnyomásra elkészíthető

Piano Black
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Termékpalettánk az Ön igényeihez igazítva
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Termékpalettánk az Ön 
 igényeihez igazítva
Otthonába, az irodába vagy egy vendéglátóipari egységbe? Készü-
lékeink megoldást nyújtanak minden igényre. Érdeklődjön továb-
bi irodai és gasztronómiai készülékeinkről a meghatalmazott JURA 
értékesítőnktől, vagy látogasson el a www.jura.com oldalra.
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Kávéélmények  halmozása

A kávéélmények  
fokozása
A modern kiegészítők teljes mértékben össze-
hangolhatóak a JURA készülékekkel és az Ön 
fogyasztási szokásaival. A megfelelően előme-
legített csésze még jobban kihozza a kávé ízét 
és krémjének lágy zamatát. A Cool Control 
tejhűtőben tárolt tejből, mindig tökéletes tejha-
bot készíthetünk, ami megkoronázza kedvenc 
italainkat. A JURA kiegészítőkkel maximálisra 
fokozható a kényelem és a tökéletesség.
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Smart Connect
A JURA Coffee App

COFFEE
APP

Tejhabosító fej Profi Tejhabosító fej

Csészemelegítő Cool Control Basic
0,6 literes, fekete
1,0 literes, fekete

Cool Control Wi-Fi
0,6 literes, fekete
1,0 literes, fekete

Rozsdamentes acélból ké-
szült vákuumos tejtartály
0,6 literes
0,4 literes

Latte Macchiato pohár
Űrtartalom kb. 220 ml,  
kb. 10,5 cm, magas, 2 db-os szett

Latte Macchiato pohár
Űrtartalom kb. 270 ml, 
kb. 14 cm magas, 2 db-os szett

Üveg tejtartó
0,5 literes

JURA Coffee App
Letölthető a weboldalunkról
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A mindig tökéletes kávéért
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A mindig tökéletes kávéért
Philipp Büttiker -diplomás mérnök – közel 30 éve dolgozik a Jurá-
nál és váltja valóra a legkülönbözőbb innovációkat. Csapatával 
együtt a tisztítóprogramok és termékek fejlesztésén dolgoznak. 
Szerinte a tökéletes kávé a készülék tisztaságán valamint a hoz-
závalók, – a tej, víz és a kávé- minőségén múlik. Ezért, a Juránál 
éppen olyan egyszerű a készülékek karbantartása mint a külön-
böző kávéfajták elkészítése: egy gombnyomás. A kiváló minőségű 
karbantartószerek, a megfelelő tisztító és karbantartó programok 
és ezáltal a TÜV tanúsítvánnyal is bizonyított higiénia garantált. 
Philipp Büttiker tanácsa: karbantartószerekből és tisztítószerekből 
mindig eredetit vásároljunk! Hosszútávon – higgyék el- megéri!
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Eredeti CLARIS szűrők

Új formula- megújult haté-
konyság a klór és nehézfémek 
 szűrésére

A CLARIS vízszűrő patronokkal az állandó vízkőtele-
nítés már a múlté. A megfelelő minőségű víz elenged-
hetetlen a tökéletes kávézamat eléréséhez, hiszen az 
Espresso 98%-a víz. A víztartályban elhelyezett CLARIS 
filter csökkenti a káros anyagok tartalmát, így a csap-
vízben előforduló ólom, réz, alumínium és klór is ki-
s zű rődik. A fontos ásványok és fluoridok teljes mér-
tékben a vízben maradnak, ezáltal egy tökéletesen 
szűrt, semleges PH értékű víz kerül a poharunkba. A 
vízszűrő patron biztosítja, hogy hosszú élettartamú, 
vízkőmentes készülékünk legyen és garantálja a töké-
letes minőséget minden lefőzött kávéhoz.

CLARIS White
1 db-os és
3 db-os kiszerelésben 
Maximális védelem a  
tökéletes kávéízért

CLARIS Blue
1 db-os és
3 db-os kiszerelésben 
Maximális védelem a  
tökéletes kávéízért

CLARIS Smart
1 db-os és
3 db-os kiszerelésben 
I.W.S.®-sel rendelkező  
készülékekhez 
Maximális védelem a  
tökéletes kávéízért

CLARIS Pro Smart
WE8, WE6 készülékekhez 
4 db-os kiszerelésben 
I.W.S.®-sel rendelkező  
készülékekhez 
Maximális védelem a  
tökéletes kávéízért
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2-fázisú 
 tisztítótabletta
6 alkalomra elegendő
Foszfátmentes

2-fázisú Vízkőtelenítő 
tabletta
3 × 3 alkalomra elegendő
Foszfátmentes

Tejrendszer tisztító 
folyadék
250 ml-es
Foszfátmentes

Hygiene
standards

CERTIFIED
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Folyamatos kávéélmény

Folyamatos kávéélmény
A JURA, a kávéfőzők specialistájaként a vásárlás utáni szolgálta-
tásra is kényesen odafigyel. Szervizközpontunk professzionális 
szolgáltatásokat nyújt a lehető legrugalmasabb munkamenetben. 
Mi a JURA-nál megbecsüljük ügyfeleinket! A valódi szolgáltatás 
ugyanis a vásárlás után kezdődik. A JURA ezért világszerte renge-
teg forgalmazóval köt szervizszolgáltatásra jogosító szerződést. 
Ennek köszönhetően bármilyen probléma adódik vásárlóink ké-
szülékeivel, azt minél gyorsabban a helyi JURA központban orvo-
soljuk. Fő célunk az, hogy vásárlóinkat ne hagyjuk sokáig a kedvenc 
kávéjuk nélkül, maximum addig amíg az mindenképp szükséges. 
A JURA termékek javíttatására a garanciaidő lejárta előtt, vagy után 
is bármikor lehetősége van a megbízott szervizpontokon, illetve 
közvetlenül központunkban.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok
Z6  J6 S8 E8 E6 D6 A1

Latte Macchiato egy gombnyomásra    

Caffè latte egy gombnyomásra 

Cappuccino egy gombnyomásra     Tekerő gombbal érhető el Tekerő gombbal érhető el

Flat white egy gombnyomásra    

Puls Extraction Process (P.E.P.®) főzőegység      

Adagonként állítható vízmennyiség      

Adagonként beállítható kávémennyiség 10 fokozat 10 fokozat 10 fokozat 8 fokozat 8 fokozat 2 fokozat (állítható)

Főzési hőmérséklet beállítása 3 fokozat 3 fokozat 3 fokozat 2 fokozat 2 fokozat

Őrlőfej Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej Többfokozatú Aroma G2 őrlőfej Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej

Magasságban és szélességben állítható kávékifolyó 80 – 153 mm / 21 – 50 mm 65 – 111 mm / 20 – 50 mm 72 – 118 mm / – 65 – 111 mm / – 65 – 111 mm / – 64 – 110 mm / – 58 – 141 mm / –

Cappuccino kifolyó 110 – 153 mm 114 – 160 mm 107 – 153 mm

Csésze megvilágítás borostyán / fehér borostyán / fehér borostyán / fehér borostyán / fehér

Wi-Fi képesség      

Kompatibilis a JURA Coffee Applikációval      

Kijelző Színes TFT kijelző Színes TFT kijelző Színes TFT kijelző Színes TFT kijelző Színes TFT kijelző Szöveges kijelző Touch kijelző

Aktív kávébab figyelés   

Karbantartási állapot kijelzés (Tisztítási-, vízkőtelenítési-  
és  szűrőállapot)     

Intelligens vízrendszer (I.W.S.®)      

Víztartály / kávébabtartály befogadóképessége 2,4 l / 280 g 2,1 l / 250 g 1.9 l / 280 g 1,9 l / 280 g 1,9 l / 280 g 1,9 l / 200 g 1,1 l / 125 g

Feszültség / Teljesítmény 230 V ~ / 1450 W 230 V ~ / 1450 W 230 V ~ / 1450 W 230 V ~ / 1450 W 230 V ~ / 1450 W 230 V ~ / 1450 W 230 V ~ / 1450 W

Súly / Méretek (Szél. × Mag. × Mély.) 12 kg / 32 × 37,5 × 45 cm 10,9 kg / 28,5 × 34,2 × 43,3 cm 10 kg / 28 × 34.8 × 43.9 cm 9,8 kg / 28,0 × 35. 1 × 43,9 cm 9,8 kg / 28,0 × 35,1 × 43,9 cm 8,7 kg / 28,0 × 34.5 × 41,5 cm 9,2 kg / 23,9 × 32,3 × 44,5 cm

Színek Satin Silver Piano White 
Piano Black

Chrome 
Moonlight Silver

Platinum Platinum Platinum Piano Black
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Műszaki adatok
Z6  J6 S8 E8 E6 D6 A1

Latte Macchiato egy gombnyomásra    

Caffè latte egy gombnyomásra 

Cappuccino egy gombnyomásra     Tekerő gombbal érhető el Tekerő gombbal érhető el

Flat white egy gombnyomásra    

Puls Extraction Process (P.E.P.®) főzőegység      

Adagonként állítható vízmennyiség      

Adagonként beállítható kávémennyiség 10 fokozat 10 fokozat 10 fokozat 8 fokozat 8 fokozat 2 fokozat (állítható)

Főzési hőmérséklet beállítása 3 fokozat 3 fokozat 3 fokozat 2 fokozat 2 fokozat

Őrlőfej Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej Többfokozatú Aroma G2 őrlőfej Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej

Magasságban és szélességben állítható kávékifolyó 80 – 153 mm / 21 – 50 mm 65 – 111 mm / 20 – 50 mm 72 – 118 mm / – 65 – 111 mm / – 65 – 111 mm / – 64 – 110 mm / – 58 – 141 mm / –

Cappuccino kifolyó 110 – 153 mm 114 – 160 mm 107 – 153 mm

Csésze megvilágítás borostyán / fehér borostyán / fehér borostyán / fehér borostyán / fehér

Wi-Fi képesség      

Kompatibilis a JURA Coffee Applikációval      

Kijelző Színes TFT kijelző Színes TFT kijelző Színes TFT kijelző Színes TFT kijelző Színes TFT kijelző Szöveges kijelző Touch kijelző

Aktív kávébab figyelés   

Karbantartási állapot kijelzés (Tisztítási-, vízkőtelenítési-  
és  szűrőállapot)     

Intelligens vízrendszer (I.W.S.®)      

Víztartály / kávébabtartály befogadóképessége 2,4 l / 280 g 2,1 l / 250 g 1.9 l / 280 g 1,9 l / 280 g 1,9 l / 280 g 1,9 l / 200 g 1,1 l / 125 g

Feszültség / Teljesítmény 230 V ~ / 1450 W 230 V ~ / 1450 W 230 V ~ / 1450 W 230 V ~ / 1450 W 230 V ~ / 1450 W 230 V ~ / 1450 W 230 V ~ / 1450 W

Súly / Méretek (Szél. × Mag. × Mély.) 12 kg / 32 × 37,5 × 45 cm 10,9 kg / 28,5 × 34,2 × 43,3 cm 10 kg / 28 × 34.8 × 43.9 cm 9,8 kg / 28,0 × 35. 1 × 43,9 cm 9,8 kg / 28,0 × 35,1 × 43,9 cm 8,7 kg / 28,0 × 34.5 × 41,5 cm 9,2 kg / 23,9 × 32,3 × 44,5 cm

Színek Satin Silver Piano White 
Piano Black

Chrome 
Moonlight Silver

Platinum Platinum Platinum Piano Black
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Műszaki adatok
WE8 WE6 

Flat White egy gombnyomásra 

Latte machiato/ Cappucino egy gombnyomásra 

Forróvíz 0,24 l / min. 0,24 l / min.

Beprogramozható kávéspecialitások száma 12 8

Puls Extraction Process (P.E.P.®) főzőegység  

Vízszűrőpatron CLARIS Smart CLARIS Smart

Beépített átmosó, tisztító és vízkőtelenítő rendszer  

TÜV Rheinland által diktált higiéniai feltételeknek megfelel  

Kompatibilis a JURA Coffe App Professional  

Többfokozatú Aroma G3 őrlőfej  

Gyorskazánok száma 1 1

Adagonként beállítható vízmennyiség  

Adagonként állítható kávéerősség 8 fokozat 8 fokozat

Állítható főzési hőmérséklet 2 fokozat 2 fokozat

Állítható forróvíz hőmérséklet 3 fokozat 3 fokozat

Magasságban és szélességben állítható kávékifolyó 65 – 111 mm 65 – 111 mm

Magasságban állítható Cappucino kifolyó 107 – 153 mm

Magasságban állítható forróvízkifolyó 107 – 153 mm 65 – 111 mm

Intelligens vízrendszer (I.W.S.®)  

Víztartály befogadóképessége 3 l 3 l

Kávézacctartály (mennyiség kávéadagonként) kb. 25 adag kb. 25 adag

Kávébabtartály aromazáró fedéllel 500 g 500 g

Feszültség, teljesítmény 230 V ~ / 10 A, 1450 W 230 V ~ / 10 A, 1450 W

Súly / Méretek (Szél. × Mag. × Mély.) 10 kg / 29,5 × 41,9 × 44,4 cm 10 kg / 29,5 × 41,9 × 44,4 cm

Színek Chrome
Dark Inox

Piano Black




