
JURA WE8

Specjały kawowe w miejscu pracy 

Wszędzie  tam,  gdzie  klienci,  pracownicy  i  goście  piją  kawę,  panuje  przyjemna  atmosfera,
ponieważ kawa rozluźnia, sprzyja komunikacji i zwiększa produktywność. Ekspres WE8 w sam raz
nadaje się dla osób ceniących sobie wyjątkowy smak, różnorodność specjałów kawowych i walory
estetyczne.
Zbiornik na wodę o pojemności 3 litrów, zbiornik na ziarna kawy o pojemności 500 g i pojemnik
na fusy mieszczący 25 porcji  sprawiają, że elegancki,  profesjonalny, automatyczny ekspres do
kawy  sprawdzi  się  idealnie  wszędzie  tam,  gdzie  codziennie  wypijanych  jest  około  30  -  70
specjałów kawowych.

Innowacyjne  technologie  rewolucjonizują  przyjemność  picia  kawy.  Dzięki  funkcji  One  Touch
można  wyczarować  takie  modne  specjały,  jak  latte  macchiato,  flat  white  czy  cappuccino,  za
naciśnięciem jednego przycisku. Umieszczone z przodu przyciski oraz nowoczesny wyświetlacz TFT
sprawiają, że obsługa ekspresu jest dziecinnie prosta.
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CECHY
Najnowocześniejsze technologie zapewniające maksymalną przyjemność picia kawy

W  ekspresie  WE8  można  przygotować  w
sumie  dwanaście  specjałów  do  wyboru.
JURA  udoskonaliła  od  podstaw  proces
przyrządzania  małych  specjałów
kawowych.  Dlatego  z  ekspresem  linii  WE
udaje  się  zawsze  osiągnąć  jakość  znaną
bywalcom  kawiarni.  Optymalny  proces

mielenia zapewnia sześciostopniowy młynek AromaG3. Szybko i jednocześnie niezwykle delikatnie mieli
ziarna  kawy,  zawsze  zapewniając  ich  świeżość  i  pełny  aromat.  Światowa  nowość,  Proces  Ekstrakcji

Pulsacyjnej  (P.E.P.®),  optymalizuje  czas  ekstrakcji  i  gwarantuje  najwspanialszy  aromat  również  w
przypadku krótkich  specjałów kawowych.  Dzięki  funkcji  One Touch można  wyczarować takie modne
specjały, jak latte macchiato, flat white czy cappuccino, za naciśnięciem jednego przycisku.

Gwarancja higieny z certyfikatem TÜV

Czystość  i  higiena  to  w  firmach
podstawowa sprawa. Dlatego zintegrowane
programy  płukania  i  czyszczenia  w
połączeniu  z  produktami  do  czyszczenia
przeznaczonymi  specjalnie  do
automatycznych  ekspresów  do  kawy  JURA
zapewniają  nienaganny  poziom  higieny  za
naciśnięciem jednego przycisku. Równie szybko i łatwo za naciśnięciem jednego przycisku jest również
dostępne  czyszczenie  systemu  mlecznego.  Najwyższy  poziom  higieny  –  nawet  z  certyfikatem  TÜV
Rheinland, co czyni z linii WE doskonały wybór również dla zakładów z wdrożonym systemem HACCP*.

* System Hazard Analysis and Critical Control Points 

Indywidualne rozwiązania spełniające  Państwa oczekiwania

Ze względu na to,  że wymogi zmieniają się
zależnie  od  miejsca  użytkowania,  ekspres
WE8  oferuje  wiele  możliwości
programowania  i  indywidualizacji.  Dzięki
temu można bardzo łatwo dopasować ilość
kawy  mielonej  i  wody  do  osobistych
preferencji  i  stosowanych naczyń.  Możliwe
jest wyróżnienie określonych specjałów kawowych poprzez zablokowanie innych. Na życzenie dostępne
są również różne tryby, pozwalające na zmianę ustawień wstępnych lub ilości do napełnienia filiżanek
dopiero po wprowadzeniu określonej kombinacji przycisków.
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DANE TECHNICZNE EKSPRESU JURA WE8

Regulowana jednostka zaparzająca 5 - 16 g 

Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma 

System (I.P.B.A.S.©) 
TAK

Wstępne podgrzewanie TAK

Wysokowydajna pompa, 15 bar 1

System grzewczy Termoblok 1

System obiegu płynów 1

Monitoring napełnienia tacy ociekowej TAK

Wyświetlanie statusu konserwacji TAK

Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania TAK

Regulacja ustawień twardości wody TAK

Jedna lub dwie filiżanki espresso podczas jednego cyklu TAK

Higiena JURA: certyfikat TÜV TAK

Wkład filtra CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart 

Zero-Energy Switch lub włącznik zasilania Klasyczny

Liczba indywidualnie programowanych specjałów kawowych 12

Specjał kawowy 

1 Latte Macchiato
1 Cappuccino
1 Flat White
2 Kawy
1 Kawa
2 Espresso
1 Espresso
2 Ristretti
1 Ristretto
1 porcja gorącej wody
Mleko
kawa mielona 
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Funkcja Gorącej 3 kroki 

Dodatkowa kawa mielona TAK

1 latte macchiato 1 min. 26 sek. 

1 cappuccino 56 sek.

2 kawy 1 min.

2 espresso 45 sek.

2 ristretto 30 sek.

Gorąca woda (200 ml) 45 sek.

Kompatybilność aplikacji 
apl. JURA Connect
Aplikacja JURA Coffee Professional 

Typ młynka Młynek AromaG3 

Licznik młynka 1

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

Pojemnik na kawę mieloną TAK

Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej TAK

Programowanie ilości wody TAK

Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem TAK

Programowanie mocy kawy 8

Kolejne kroki programowania mocy kawy TAK

Programowanie temperatury 2

Programowane poziomy temperatury gorącej wody 3 kroki

Programowanie ilości gorącej wody TAK

Licznik dzienny TAK

Programowanie godziny wyłączenia TAK

Pokazuje ilość przygotowanych kaw w podziale na rodzaje TAK

Zintegrowany program płukania i czyszczenia systemu mlecznego TAK

Automatyczny program płukania systemu cappuccino TAK
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Wyświetlacz czasu pozostałego do zakończenia cyklu TAK

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz TFT 

Regulacja wysokości wylewki kawy 65 - 111 mm 

Regulacja wysokości wylewki cappuccino 107 - 153 mm 

Dysza gorącej wody TAK

Regulowana dysza gorącej wody 107 - 153 mm 

Spienianie mleka Dysza delikatnej pianki 

Connector System© TAK

Projektowanie akustyczne TAK

Dzienna wydajność 30 - 70

Pojemność zbiornika na wodę 3L

Pojemność zbiornika na fusy (porcje) 25

Ilość zbiorników na ziarna kawy 1

Pojemność zbiornika na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat 500 g

Długość kabla zasilającego 1,1 m

Napięcie 220 ~ 240 V 

Natężenie prądu 10 amp 

Częstotliwość 50 Hz 

Moc 1450 wat 

Systemy do rozliczania zgodny 

Zużycie energii podczas czasu oczekiwania 0 wat 

Waga 10 kg

Szerokość 29,5 cm 

Wysokość 41,9 cm 

Głębokość 44,4 cm 

GWARANCJA 24 M-CY
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