IMPRESSA J9 One Touch
Limitovaná edice

IMPRESSA J9 One Touch
Nově definuje kávové zážitky
Tento nový, elegantní kávovar je vybaven výškově nastavitelnou výpustí na cappuccino a výškově i šířkově
nastavitelnou výpustí na kávu. Připravte latte macchiato, cappuccino, ristretto, espresso, kávu, horké mléko
a horkou vodu stiskem tlačítka, bez toho aniž byste museli pohnout šálkem.
IMPRESSA J9 One Touch - vše po čem toužíte.

Výšku cappuccino výpusti pro latte macchiato a cappuccino i výpust kávy lze plynule nastavit. To vám umožní
vytvářet dokonalé speciality jak v malém šálku pro espresso tak v latte macchiato sklenici až 153 mm vysoké,
kdykoli budete chtít. Technologie jemné mléčné pěny (Fine foam) zaručí jedinečnou kvalitu mléčné mikropěny.
Centrálně uspořádaná ovládací tlačítka se snadno srouzumitelnými symboly a volitelným podsvícením Vám
usnadní přípravu Vaší kávové speciality. Elegantní chladnička Cool Control umožní ochladit mléko na 4°C.
Je to nejlepší způsob, jak udržet čerstvé mléko při nízké teplotě před ohřátím a zpěněním a to i při okolní
teplotě do 25°C.

BANUA café – čerstvě pražená káva pro Váš kávovar
Káva BANUA, 100% Arabica, se připravuje výhradně z čerstvě pražených a pečlivě vybraných kávových zrn. Ta pocházejí z vysokohorských plantáží oblasti Chiapas a dalších
vybraných kávových plantáží latinské Ameriky. Zde mají kávová zrna ideální přírodní
podmínky pro svůj růst. Po sklizni čeká plody kávovníku ještě dlouhý proces, než
se pražením přemění ze zelené kávy v čerstvě upražená kávová zrna BANUA. A právě
pražení je jeden z nejdůležitějších kroků při výrobě kávy. Díky vybranému způsobu
pražení najdete v chuti kávy BANUA tóny oříšků a čokolády. Káva BANUA má spíše
sladší chuť s minimem kyselosti a plným tělem. Ochutnejte kvalitní, čerstvě praženou
kávu BANUA ve Vašem kávovaru JURA...

Technická data IMPRESSA J9 One Touch

Latte macchiato / Cappuccino na stisk tlačítka
Programovatelné množství vody / Množství vody muže být nastaveno při každé přípravě kávy
Programovatelná síla kávy
Síla kávy muže být nastavena při každé přípravě kávy
Nastavitelná teplota spařování kávy
Variabilní spařovací jednotka od 5g do 16g
Inteligentní systém předspaření kávy (I.P.B.A.S.©)
Výkonné čerpadlo, tlak 15 bar / Termoblok (ohřev vody těsně před přípravou kávy)
Výškově nastavitelná výpusť kávy
Šířkově nastavitelná výpusť kávy
Výškově nastavitelná cappuccino výpusť
Nasvícení šálků
Režim nulové spotřeby / Energeticky úsporný mód (E.S.M.©)
CLARIS Blue systém filtrace vody
Displej
Aktivní sledování stavu zrnkové kávy
Integrované programy proplachu, čištění a odvápnění / Zobrazení stavu údržby
Inteligentní předehřívání
Chladnička pro mléko Cool Control
Zásobník na vodu / zásobník zrnkové kávy
Napětí / příkon
Hmotnost / rozměry (Š x V x H)
Barva

/
/
5 stupňů
3 stupně

Vychutnejte si kávu z
jedinečného šálku. Součástí
každého kávovaru JURA
IMPRESSA J9 One Touch
(limitovaná edice) je také
originální šálek BANUA

/
65 – 111 mm
20 – 50 mm
110 – 153 mm
Jantarově hnědá / Bílá
/
Český textový / grafický
/
1l
2,1 l / 250 g
230 V AC / 1450 W
10,9 kg / 28,5 x 34,2 x 43,3 cm
Piano White

Pro více informací o JURA a našich produktech prosím navštivte www.cz.jura.com

espresso, signovaný
podpisem Lucie Bílé.
Šálky jsou vyrobeny
v limitované edici.

