
Model X10 zachwyca wszechstronnością, łatwością obsługi i indywidualnością. Oferując 
31 specjałów kawowych, ekspres do kawy oferuje zarówno pełną gamę kaw 
z dodatkiem mleka i pianki mlecznej, jak i całe spektrum specjalnych kaw czarnych. 
Profesjonalny młynek Aroma to innowacja najwyższej klasy, która zapewnia doskonały 
efekt za każdym razem i o 12,2% * więcej aromatu mielonej kawy. Dzięki funkcji One-
Touch Lungo urządzenie przygotuje takie specjały jak kawa Barista czy Lungo Barista za 
naciśnięciem jednego przycisku. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 " jest 
całkowicie intuicyjny i prosty w obsłudze. 

* W porównaniu z tradycyjnym młynkiem

Korzyści
�  21 programowanych specjałów
�  Młynek Professional Aroma Grinder 
� Funkcja One-Touch Lungo 
� Dotykowy, kolorowy ekran 4.3"  

Rekomendowane akcesoria
� Szklany podgrzewacz do filiżanek
� Chłodziarka do mleka Cool Control 1L
� Chłodziarka do mleka Piccolo
� Smart Payment Box
�  Zestaw do stałego podłączenia wody
� Zestaw odprowadzania fusów / 

odpływ tacy ociekowej

Obszary zastosowań
Idealny zarówno w stałych 
i zmiennych lokalizacjach, takich jak:
�  Przestrzenie samoobsługowe
�  Duża przestrzeń biurowa
�  Stołówki 
� Pomieszczenia z cateringiem

 Zalecana dzienna wydajność:
 80 filiżanek

X10
Specjały kawowe od profesjonalisty



JURA – If you love coffee

X10

Dane techniczne

Hygiene
standards

CERTIFIED

Szczególne zalety

Liczba indywidualnie programowanych specjałów       31

Funkcja One-Touch Lungo

Funkcja One-Touch

Inteligentny system wody (I.W.S.®)

Automatyczne przełączanie z mleka na piankę mleczną

Kompatybilność z aplikacją J.O.E.®

Łączność bezprzewodowa

Smart Connect w standardzie

Przygotowanie gorącej wody 0.24 l / min

Generowanie grupy kodów

Aktywny monitoring liczby ziaren

Monitoring napełnienia tacy ociekowej

Pokrywa chroniąca aromat ziaren 

Swiss made

Standardy JURA

Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)

Regulowana jednostka zaparzająca od 5g do 16g

Inteligentny system wstępnego zaparzania (I.P.B.A.S.©)

Młynek 
Profesjonalny 
młynek Aroma

Wysokowydajna pompa, 15 bar 1

System grzewczy Termoblok 2

Równoległe systemy obiegu płynów 1

Technologia gładkiej pianki (Fine Foam Technology)
Zestaw akcesoriów do systemów mlecznych HP3

Wyświetlanie statusu konserwacji

Zintegrowany program płukania, czyszczenia i 
odkamieniania

Zintegrowany program płukania i czyszczenia 
systemu mlecznego 
Higiena JURA: certyfikat TÜV

Wkład filtra CLARIS
CLARIS Pro Smart 
maxi / CLARIS Pro 
Smart

Energy Save Mode (E.S.M.©)

Zero-Energy Switch lub włącznik zasilania

Ustawienia i opcje programowania

Programowanie i indywidualne regulowanie ilości 
wody podczas przygotowywania napoju

Programowanie i indywidualne regulowanie mocy 
kawy

10 poziomów

Programowanie temperatury mleka 10 poziomów

Personalizacja produktów

Programowanie temperatury parzenia 2 poziomy

Programowanie ilości mleka/ pianki mlecznej

Programowanie temperatury gorącej wody 3 poziomy

Licznik dzienny z możliwością resetowania

Programowanie czasu wyłączenia urządzenia
Licznik przygotowania poszczególnych specjałów

Design i materiały

Wyświetlacz
Kolorowy, dotykowy
wyświetlacz 4,3'

Podświetlenie filiżanki

Projektowanie akustyczne (sound design)

X10 w liczbach

Regulowana wysokość podwójnej wylewki 65 – 153 mm

Regulowana wysokość dyszy gorącej wody 153 mm

Pojemność zbiornika na wodę 5 l

Pojemność zbiornika na ziarna kawy 1 kg

Pojemność zbiornika na fusy (porcje) ok. 40

Długość kabla zasilającego ok. 1, 2 m

Napięcie / moc

Natężenie prądu
220 – 240 V~ / 1450W 

Zużycie energii podczas trybu czuwania (stand-by) < 0.5 W

Waga 14 kg

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 37.3 × 52.4 × 46.1 cm

Kolor Platinum
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