
JURA – If you love coffee

X8
Töökindel, mitmekülgne ja professionaalne 
espressomasin

X8

Tehnilised andmed

Kasutuskohad
 � Üldkasutatavad ruumid
 � Kontorid
 � Puhvetid
 � Toitlustusettevõtted

Eelised

Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®) �

Nutikas veesüsteem (I.W.S.®) �

Ühilduvus JURA connect rakendusega �

Ühilduvus JURA coffee professionaalse rakendusega �

Latte macchiato ühe nupuvajutusega 2

Caffè latte ühe nupuvajutusega 2
Flat white ühe nupuvajutusega 2
Cappuccino ühe nupuvajutusega 2
Kannutäis espressomeetodile omase kvaliteediga 
kohvi

�

Masinasse programmeeritavate kohvijookide arv 21
Elektrooniline õhuava reguleerimine piima või pii-
mavahu valmistamisel

�

JURA tehnoloogia esmaklassilise piimavahu  
valmistamiseks

�

Mitmeastmeline jahvati Aroma G3 �

Kuumaveesüsteem (3 temperatuuritaset) 0,24 l / min
Lõpuni jäänud aja näidik �

Piimasüsteemi automaatne loputus �

JURA standardid

Reguleeritava suurusega tõmbekamber,  
mis mahutab 5–16 g kohvipulbrit

�

Nutikas eeltõmbesüsteem (I.P.B.A.S.©) �

Nutikas eelsoojendamine �

Aktiivne kohviubade jälgimise süsteem �

Energiasäästurežiim (E.S.M.©) �

Suure tootlikkusega (15 bar) pump 1
Termoplokiga küttesüsteem 2
Vedelikusüsteem 1
Jälgitav vedelikusahtel �

Sisseehitatud loputus-, puhastus- ja  
katlakivieemaldusprogramm

�

Reguleeritav veekaredus �

Üks või kaks tassi espressot ühe valmistuskorraga �

JURA seadmete puhtus vastab TÜV nõuetele �

Filter CLARIS Smart CLARIS Pro Smart
Energiasäästulüliti või toitelüliti �

Valmistatud Šveitsis �

Seaded ja programmeerimisvõimalused

Programmeeritav ja reguleeritav veekogus �

Programmeeritav ja reguleeritav kohvi kangus 10 taset
Programmeeritav piimatemperatuur 10 taset
Programmeeritav piimavahu temperatuur 10 taset

Programmeeritav tõmbetemperatuur 2 taset
Programmeeritav piimakogus �

Programmeeritav kuuma vee temperatuur 3 taset
Programmeeritav kuuma vee kogus �

Programmeeritavad kohvivalmistusnupud �

Nullitav päevaloendur �

Programmeeritav väljalülitusaeg �

Näitab, mitu korda iga kohvijooki on valmistatud �

Piimasüsteemi sisseehitatud loputus- ja  
puhastusprogramm

�

Disain ja kasutatud materjalid

Värviline TFT-ekraan �

Merevaigukarva tassivalgustus �

Valge tassivalgustus �

Suurepärane müraisolatsioon �

Arvud

Reguleeritava kõrgusega topelttila 65 – 153 mm
Veepaagi maht 5 l
Kohvipaksusahtli maht ( jookide arv) max 40
Aroomikattega oamahuti 500 g
Oamahuti mahtu saab lisatarvikuga  
suurendada kuni

1 kg

Toitejuhtme pikkus Umbes 1,2 m
Võrgupinge 220 – 240 V ~
Voolutugevus 10A
Võimsus 1450 W
Ooterežiimi võimsus < 0,5 W
Kaal 14 kg
Mõõtmed (L × K × S) 37,3 × 47 × 46,1 cm
Mõõtmed (L × K × S) koos oamahuti lisatarvikuga 37,3 × 52,4 × 46,1 cm
Värvus Plaatinahall

Hygiene
standards

CERTIFIED
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Espressomasin X8 on uskumatult mitmekülgne: sellega saab valmistada piima või 
piimavahuga kohvijooke, aga ka musta kohvi ja klassikalist kannukohvi. Lisaks saab 
sellega teha eri temperatuuril teevett. Sel on tugev reguleeritava kõrgusega topelttila 
ning piisab ühest nupuvajutusest, et valmistada kohvijook või isegi korraga kaks 
kohvijooki otse tassi või klaasi. Tänu praktilisele tassipaigutajale sobib see suurepära-
selt iseteeninduslikuks kasutamiseks. Sama kehtib ka suurte ja selge paigutusega 
valmistusnuppude kohta. Eri kohvijoogid saab ekraanil paigutada sobivale kohale. 
Ükskõik kas seadmel on suur standardvarustusse kuuluv veepaak või töökindel värske 
vee komplekt, espressomasin X8 tagab esmaklassilise tulemuse nii eri kohtades kui ka 
statsionaarsel kasutamisel.

Tipptasemel tehnoloogia tagab ideaalse naudingu
Uuenduslik jahvati AromaG3 jahvatab kohvioad eraldi iga joogi jaoks, tagades täpselt 
õige jahvatusastme. See töötab kiiresti ja täpselt ning säilitab ubade rikkaliku aroomi. 
Impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®) tagab väikeste kohvijookide korral optimaalse tõm-
beaja ning võimaldab valmistada enneolematult maitsvat ristretto't ja espressot. 
Tänu reguleeritava kõrgusega topelttilale ja esmaklassilisele piimavahutehnoloogiale 
on espressomasinaga X8 valmistatud moodsad piima ja piimavahuga kohvijoogid 
lausa täiuslikud. Kõik juhtnupud paiknevad espressomasina esiküljel ning on hästi 
nähtavad ja käepärase asetusega. Ka veepaaki ja oamahutit saab täita seadme esikül-
jelt. Et vältida seadme omavolilist käsitsemist, on standardmudeli veepaak ja oama-
huti lukustatavad. Vedeliku- ja kohvipaksusahtel on ergonoomilise disainiga ning neid 
saab ühe käega välja tõmmata, tänu millele käib nende tühjendamine kiiresti ja tõhu-
salt. Juhtnupud tõstavad esile seadme lihtsat tööpõhimõtet. Tänu püstisele TFT-ek-
raanile ja suurtele arusaadavatele valmistusnuppudele on seadet kerge kasutada isegi 
neil, kes pole seda enne teinud. Valmistus- ja hooldusnupud saab lukustada, et vältida 
seadme omavolilist ümberprogrammeerimist või juhuslikku töölehakkamist puhasta-
mise ajal.

Garanteeritud on TÜV nõuetele vastav puhtus
Espressomasina X8 hooldamine on sama lihtne kui selle kasutamine. Sisseehitatud lopu-
tus- ja puhastusprogrammid tagavad JURA originaalhooldustoodete kasutamisel vas-
tavuse TÜV sertifikaadi hügieeni- ja puhtusnõuetele. Isegi espressomasina X8 piima-
süsteemi puhastus on automaatne ja toimub vaid ühe nupuvajutusega. Tugeva 
topelttila saab kergesti lahti võtta. Topelttila ees asuvatele piimaavadele pääseb ker-
gesti ligi ja need saab vajaduse korral suurema vaevata välja vahetada.

Sama isikupärane kui Sinu eelistused
Espressomasinat X8 saab kasutada koos teiste kohvimasinate ja elegantsete lisatarvi-
kutega, nagu tassisoojendi, piimajahuti, värske vee komplekt või makselahendus, 
tänu millele sobib see suurepäraselt terviklike ja eritellimusel valmistatud kohvilahen-
duste pakkumiseks erinevates valdkondades.

X8

Töökindel, mitmekülgne ja professionaalne espressomasin

Eelised

 � 21 programmeeritavat kohvijooki
Soovitud kohvijook valmib mugavalt 
vaid ühe nupuvajutusega

 � Lukustatav oamahuti ja veepaak
Omavolilise käsitsemise ennetamiseks

 � Jookide ja programmeerimise  
keelamise võimalus
Juhusliku töölehakkamise vältimiseks, 
nt puhastamise ajal

 � Esiküljel 6 suurt valmistusnuppu  
ja 2 navigeerimisnuppu
Maitsva kohvi valmistamiseks ühe 
nupuvajutusega

Soovituslikud lisatarvikud
 � Klaasist tassisoojendi
 � Juhtmeta piimajahuti  
Cool Control 1 l

 � Piimajahuti Cool Control 1 l
 � Piimajahuti Piccolo
 � Nutikas kompaktne makselahendus
 � Suur oamahuti
 � Värske vee komplekt
 � Kohvijäätme/ kanalisatsioonikomp-
lekt

 � Coffee to Go mööbel

Valmistusajad

kaks latte macchiato’t kaks cappuccino’t kaks flat white’i kaks caffè latte’t kannutäis kohvi (360 ml)

1 min 50 s 1 min 18 s 1 mi 35 s 1 min 34 s 2 min 20 s

kaks kohvi kaks espressot kaks ristretto't kuum vesi (200 ml)

1 min 3 s 48 s 33 s 50 s


