GIGA X8c Professional

PROFESSIONAL
Den snabba kaffespecialitetsexperten
med vattenanslutning
Högpresterande och snygga GIGA X8c Professional triumferar med sin enastående
hastighetsfunktion och erbjuder tack vare detta perfekt kaffenjutning på rekordtid. Den är
utrustad med en extra bypassfunktion som blandar det optimalt extraherade kaffet med
varmt vatten inne i den helautomatiska kaffemaskinen. Detta görs helt utan att någon arom
går förlorad. Om kaffet överextraheras stiger andelen ohälsosamma syror och bitterämnen
kraftigt. Hastighetsfunktionen och den tidsbesparande och intuitivt enkla användningen gör
GIGA X8c Professional till en perfekt lösning för ett modernt företag. Den platssparande
lösningen med vattenanslutning passar perfekt på platser där den helautomatiska
kaffemaskinen ska användas på ett tidsbesparande och avbrottsfritt sätt.

Fördelar
Inbyggd fastvattenanslutning
1 – 2 mjölk- / kaffeprodukter med
ett knapptryck
T FT-display och Rotary Switch för
mycket enkelt handhavande
E lektroniskt luftmängdsreglering
för finskum
P
 ower hot water (30 l/tim)
A
 utomatisk växling mellan slät mjölk
och finskum
M
 jölk i 3 temperaturer

Teknisk översikt
JURA standard
Variabel bryggenhet för 5 -16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Intelligent föruppvärmning
Aktiv bönhantering
Energisparläge (E.S.M.©)
Högprestandapump, 15 bar
Termoblock, värmesystem
Parallella vätskesystem
Övervakad droppbricka
Indikering av skötselstatus

2 steg
3
3
2

Integrerat skölj-, rengörings- och avkalkningsprogram
Inställningsbar vattenhårdhet
JURA hygien: TÜV-certifierad
Swiss made
Speciella fördelar
Hastighetsfunktion
Byte av namn på produkter
Latte macchiato med en knapptryckning
Kaffe med mjölk med en knapptryckning
Cappuccino med en knapptryckning
En kanna kaffe i espressokvalitet
Antal enskilt programmerbara specialiteter
Direkt vattenanslutning
Sköljvattenhanterings-set
Separat vattentank för avkalkning
Mjölk eller mjölkskum tack vare
elektriskt inställbar lufttillförsel
JURA finskumsteknik
Platt keramiskt professionellt malverk (5 steg)
Snabb varmvattentillredning (3 temperatursteg)
Pulveravkänning för en andra, mald kaffesort
Ljusindikator för bönbehållare
Bönor à la carte

2
2
2
29

2
ca 0.5 l/min.
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TÜV-certifikat för användarvänlig användarhandbok
Inställningar och inställningsmöjligheter
Programmerbar kaffevattenmängd
Inställningsbar kaffevattenmängd för varje tillagning
Programmerbar kaffestyrka
Inställningsbar kaffestyrka för varje tillagning
Programmerbar bryggtemperatur

5 steg
3 steg

Programmerbar mjölkmängd
Programmerbar varmvattentemperatur
Rotary Switch för intuitiv navigering
Individuellt programmerbara tillredningsknappar
Start- och avstängningstid,
inställning för varje dag

3 steg
8

Dagsräknare med individuell nollställning
Design och material
3 mm svart anodiserad aluminium front
TFT-färgdisplay
Venti Ports
Höjdinställningsbart kombinationsutlopp (mjölk/kaffe)
Breddinställbart kombinationsutlopp
Höjdinställbart varmvattenutlopp
Koppbelysning, amber
Koppbelysning, vit
Sound Design
Tillbehör
Koppvärmare
Compressor Cooler Pro
Betalsystem
Sumpgenomförings-set
Cateringmöbel
MDB-gränssnitt

70 – 159 mm
20 – 50 mm
69 – 165 mm

tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval

I siffror
Kaffesumpbehållare (portioner)
Bönbehållare med arombevarande lock
Sladdlängd
Spänning
Uteffekt
Vattenanslutning
Slang för droppvattenavrinning
Vikt
Mått (B x H x D)
Certifiering

ca 40
2 x 650 g
ca 1.1 m
220 – 240 V AC/10 A
2300 W
G 3/4"
DN 15
22 kg
32 x 56.5 x 49.7 cm

Fakta
65 användare
Espresso enkel
Espresso dubbel
Kaffe 110 ml
Kaffe 170 ml Speed
Cappuccino
Caffe latte 200 ml
Kanna kaffe 8 dl

≤ 180 kopp/dag
18 sek
25 sek
32 sek
32 sek
43 sek
42 sek
3 min 10 sek

Hygiene
standards

CERTIFIED

www.jura.com

JURA – If you love coffee

