PROFESSIONAL
Profesionální řada 2021

			

káva čerstvě

mletá,

nikoli z kapsle

Workplace-Line
JURA navrhla kávovary „Plug&Enjoy“, které lidem umožňují vychutnat si svůj oblíbený nápoj na pracovišti. Flexibilita, estetika
a jednoduchost jsou jejich nejsilnější stránky.

WE6

WE8
Nápoje: 16
Vodní nádržka 3 l
Zásobník zrnkové kávy 500 g
Doporučení

Nápoje: 8
Vodní nádržka 3 l
Zásobník zrnkové kávy 500 g

30

šálků za den

Příslušenství
Čerstvé mléko

Cool Control 2,5 l

Komunikace

Bezhotovostní platba

Připojení na vodu

Data Communicator

Sopurava na
připojení vody

X6 + X8
Skleněný nahřívač šálků
Cool Control 2,5 l

Professional-Line
Koncentrovaná síla keramických mlýnků, 2 čerpadel a 2 paralelních vodních cest, stejně jako snadná obsluha a špičková kvalita,
to vše přispívá k jedinečnému výkonu.

GIGA X8

GIGA X3

Volitelné:
GIGA line
trvalé napojení přívodu vody
s odtokem z odkapávací misky a
propadem sedliny.

Nápoje: 32
Vodní nádržka 5 l
Zásobník zrnkové kávy 2x 650 g
Doporučení

Nápoje: 32
Vodní nádržka 5 l
Zásobník zrnkové kávy 1000 g

200

150

X line
Zvětšený zásobník na zrno (1 kg),
sadapro připojení na vodu, sada pro
propad kávové sedliny a odtok
odpadní vody.

šálků za den

Stylová, robustní, praktická a spolehlivá. Řada X-line je ideální pro kanceláře, samoobslužné prostory a stravovací provozy.
Tato nově vyvinutá platforma nabízí spolehlivý a intuitivní provoz.

X10

Nápoje: 31
Vodní nádržka 5 l
Zásobník zrnkové kávy 1000 g
Doporučení

X8

Nápoje: 21
Vodní nádržka 5 l
Zásobník zrnkové kávy 500 g

X6

Nápoje: 12
Vodní nádržka 5 l
Zásobník zrnkové kávy 500 g

80

šálků za den

JURA definuje standardy

Variabilní spařovací jednotka pro
5 – 16 g kávy s programovatelnou,
a individuálně nastavitelnou, sílou
kávy (max. 10 úrovní).

Impulzní extrakční proces (P.E.P.)
optimalizuje dobu extrakce
a umožňuje plné rozvinutí aroma
pro nápoje jako espresso nebo
ristretto.

Neustále dokonalá káva díky
hygieně s certifikátem TÜV pro
integrované čistící programy JURA.

Revoluční technologie jemné pěny
vytvoří lehounkou mléčnou pěnu
nebo jednoduše ohřeje mléko
na požadovanou teplotu.

PROFESSIONAL

Originální prostředky pro údržbu
Čištění a ochrana

Systém filtrace vody JURA

CLARIS filtr

hlava
filtru
Čistící
tablety

Odvápňující
tablety

Čistič mléčného
systému

CLARIS Pro
Smart

CLARIS Pro
Smart Maxi

JURA externí filtr

Profesionální ochrana hodnoty - Professional Value Protection
Professional

Value
Protection

Zákazníci, kteří si zakoupili stroje profesionální řady, se teď mohou radovat z nového exkluzivního konceptu servisních služeb podle
vysokých standardů kvality značky JURA. Tento obsáhlý balíček služeb je jakousi pojistkou pro vždy optimální výkon profesionálních
kávovarů a pomáhá dlouhodobě udržet jejich hodnotu. Balíček zahrnuje následující služby:
Platnost: 25 měsíců nebo 45 000 porcí pro stroje GIGA respektive 25 000 porcí pro X6/X8/X10
zahrnuje 2 kontroly na místě zdarma po 9 a po 18 měsících
kontrolu kávy a nastavení přístroje
kontrolu opotřebitelných dílů a komponentů systému vedení vody
kontrolu kvality vody a hygieny (posouzení hygieny)
aktualizaci softwaru

Professional

CARE
Service

COFFEE
for

RENT

Služba profesionální péče

Na požádání Vás rádi informujeme o celém spektru našich servisních nabídek, a to včetně smlouvy o údržbovém servisu, dohodách o
servisní úrovni, nebo provozních operativních smlouvách. JURA navíc poskytuje instalaci na místě, službu vyzvednutí a pronájem kávovarů.

Káva k pronájmu

Speciálně pro kanceláře Vám nabízíme individuální řešení pronájmu. Za pouhých 7,99 Kč za proci můžete získat řešení typu „all inclusive“.
Pro více informací navštivte stránku www.jura-rent.com

shop.juraprofi.cz

Všechny profesionální plnoautomatické kávovary JURA si můžete zakoupit také online v našem internetovém obchodu. Najdete tam
rovněž všechny potřebné originální prostředky pro údržbu JURA a servisní nabídky vhodné pro Váš kávovar.

848 400 084
HELPLINE

Operátor naší telefonické podpory dokáže všem našim zákazníkům pomoci a poradit ohledně jakýchkoli technických, nebo jiných,
souvisejících dotazů. Zastihnete nás během naší otvírací doby: PO-PÁ (9-17 hod). Velkou část problémů nebo nejasností lze opravdu
vyřešit telefonicky.

Platí pouze přes prodej autorizovaného partnera JURA CEE se smlouvou na servis (OCS), a za předpokladu správného používání stroje podle původního návodu k použití, popřípadě používání pouze originálních
čistících prostředku JURA. Celé spektrum našich výrobků neustále přizpůsobujeme tak, aby byly v souladu s nejnovějším stavem techniky. Konfigurace a vybavení zobrazených strojů se proto mohou měnit.
Neručíme za případné tiskové či jiné chyby. Proces tisku navíc může způsobit odlišné zobrazení barev.
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