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Art. 15063 

Z8 Aluminium 

Koffiespecialiteiten 
 One Touch cappuccino / latte macchiato 
 21 bereidingsmethoden: latte macchiato, Flat White, cappuccino, espresso macchiato, 2 koffies,  

1 koffie, 2 espressi, 1 espresso, 2 ristretti, 1 ristretto, Melk, melkschuim, 1 Lungo Barista, 2 Lungo 
Barista, Caffè Barista, Grote koffie, heet water, water voor groene thee, water voor zwarte thee 

 Tweede, gemalen koffiesoort  
 
Technologieën  
 Pulse Extraction Process (P.E.P.©): Laat het rijke boeket aan aroma’s volledig tot zijn recht komen 
 One-Touch Lungo-functie voor luchtige, aromatische lange koffiespecialiteiten 
 2 thermoblock verwarmingssystemen  
 Variabele zetgroep: 5-16 gr 
 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma 
 I.W.S.® met CLARIS Smart-filterpatroon: Automatische filterdetectie 
 AromaG3-molen: sneller, veiliger en versere koffie 
 Actieve bonenbewaking met luchtdicht aroma beschermdeksel 
 Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop 
 Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control 
 Automatische omschakeling van melk naar melkschuimproductie 
 Technologie voor microschuim 
 
Instellingen en programmeermogelijkheden  
 Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 10 niveaus 
 Melk- en melkschuimtemperatuur in niveaus programmeerbaar: 10 niveaus 
 Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus  
 Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus 
 Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren. 
 
Bediening 
 Comfortabele bediening langs de voorzijde (bijvullen koffiebonen en verwijderen waterreservoir) 
 TFT-Touchscreen-kleurendisplay, met rotary switch  
 
Duurzaamheid en onderhoud 
 Energie Spaar Modus met Zero-Energy Switch 
 Programmeerbare uitschakeltijd 
 Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma  
 Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma  
 
Uitlopen  
 In de breedte verstelbare koffie uitloop: 21-50 mm 
 In de hoogte verstelbare combi-uitloop voor koffie/melk/water: 80-153 mm 
 
Design en materiaal  
 Voorfront in aluminium 
 Kopjesverlichting amber en wit 
 Waterreservoirverlichting blauw 
 Sound Design (stillere molen) 

Capaciteit 
 Watertank: 2,4 liter 
 Afvalbak: 20 kopjes 
 Bonenhouder: 280 gram 

Wereldprimeur: One-Touch Lungo-functie voor luchtige, aromatische lange koffie  
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Art. 15129   

Z6 Aluminium 

Koffiespecialiteiten 
 One Touch cappuccino / latte macchiato 
 13 bereidingsmethoden: latte macchiato, flat white, cappuccino, espresso macchiato, 2 koffie, koffie, 2 espressi, 

espresso, 2 ristretti, ristretto, melk, melkschuim, heet water 
 Tweede, gemalen koffiesoort  
 

Technologieën  
 Pulse Extraction Process (P.E.P.©): Laat het rijke boeket aan aroma’s volledig tot zijn recht komen 
 Variabele zetgroep: 5-16 gr 
 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma 
 I.W.S.® met CLARIS Smart-filterpatroon: Automatische filterdetectie 
 AromaG3-molen: sneller, veiliger en versere koffie 
 Actieve bonenbewaking met luchtdicht aroma beschermdeksel 
 1 thermoblock verwarmingssysteem 
 Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop 
 Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control 
 Automatische omschakeling van melk naar melkschuimproductie 
 Technologie voor microschuim 
 

Instellingen en programmeermogelijkheden  
 Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 10 niveaus 
 Melk- en melkschuimtemperatuur in niveaus programmeerbaar: 10 niveaus 
 Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus 
 Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus 
 Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren. 
 

Bediening 
 Comfortabele bediening langs de voorzijde (bijvullen koffiebonen en verwijderen waterreservoir) 
 TFT–kleurendisplay met Rotary Switch 
 

Duurzaamheid en onderhoud 
 Energie Spaar Modus met Zero-Energy Switch 
 Programmeerbare uitschakeltijd 
 Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma  
 Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma  
 

Uitlopen  
 In de breedte verstelbare koffie uitloop: 21-50 mm 
 In de hoogte verstelbare combi-uitloop voor koffie/melk/water: 80-153 mm 
 

Design en materiaal  
 Voorfront in pvc 
 Kopjesverlichting amber en wit 
 Waterreservoirverlichting blauw 
 Sound Design (stillere molen) 

Espressokwaliteit in optima forma 

Capaciteit 
 Watertank: 2,4 liter 
 Afvalbak: 20 kopjes 
 Bonenhouder: 280 gram 
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J6 

Wit: Art. 15165   360° genieten voor alle zintuigen  

Capaciteit 
 Watertank: 2,1 liter 
 Afvalbak: 16 kopjes 
 Bonenhouder: 250 gram 

Koffiespecialiteiten 
 One Touch cappuccino / latte macchiato 
 13 bereidingsmethoden: ristretto, 2 ristretti, espresso, 2 espressi, koffie, 2 koffie 

espresso macchiato, latte macchiato, cappuccino, Flat White, Melk, melkschuim en heetwaterportie  
 Tweede, gemalen koffiesoort  
 

Technologieën  
 Pulse Extraction Process (P.E.P.©): Laat het rijke boeket aan aroma’s volledig tot zijn recht komen 
 Variabele zetgroep: 5-16 gr 
 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma 
 I.W.S.® met CLARIS Smart-filterpatroon: Automatische filterdetectie 
 AromaG3-molen: sneller, veiliger en versere koffie 
 Actieve bonenbewaking met luchtdicht aroma beschermdeksel 
 1 thermoblock verwarmingssysteem 
 Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop 
 Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control of besturing via de JURA Coffee app 
 Technologie voor microschuim 
 

Instellingen en programmeermogelijkheden  
 Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 10 niveaus 
 Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus 
 Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus 
 Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren. 
 

Bediening 
 TFT–kleurendisplay met Rotary Switch  in Blue Crystal design  
 

Duurzaamheid en onderhoud 
 Energie Spaar Modus met Zero-Energy Switch 
 Programmeerbare uitschakeltijd 
 Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma  
 Weergave onderhoudsstatus  
 

Uitlopen  
 In hoogte verstelbare koffie-uitloop: 65 - 111 mm 
 In breedte verstelbare koffie-uitloop: 20 - 50 mm 
 In hoogte verstelbare cappuccino– en heetwateruitloop:110 - 153 mm 
 

Design en materiaal  
 Kopjesverlichting amber en wit 
 Sound Design (stillere molen) 
 Rotary Switch in Blue Crystal design  
 Glazen kopjesplateau en de verchroomde koffie-uitloop  

Zilver: Art. 15136 

Carbon: Art. 15111   
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F9 met P.E.P.© Art. 15127 

Grote diversiteit aan koffiespecialiteiten met één druk op de knop 

Koffiespecialiteiten 
 One Touch cappuccino / latte macchiato 
 14 bereidingsmethoden: flat white, koffie verkeerd, latte macchiato, cappuccino, espresso macchiato, koffie speciaal, 2 koffie, koffie, 

2 espressi, espresso, 2 ristretti, ristretto, melkschuim, heet water 
 Tweede, gemalen koffiesoort  
 

Technologieën  
 Pulse Extraction Process (P.E.P.©): Laat het rijke boeket aan aroma’s volledig tot zijn recht komen bij een espresso of ristretto 
 Variabele zetgroep: 5-16 gr 
 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma 
 AromaG3-molen reduceert de duur van het maalproces en de geluidsbelasting , minder koffieresidu 
 Luchtdicht aroma beschermdeksel 
 1 thermoblock verwarmingssysteem 
 Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop 
 Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control 
 Technologie voor microschuim 
 
Instellingen en programmeermogelijkheden  
 Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 8 niveaus 
 Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus 
 Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 2 niveaus 
 

Bediening 
 TFT–kleurendisplay met Rotary Switch 
 Favorieten op display zelf te kiezen en te hernoemen 
 

Duurzaamheid en onderhoud 
 Energie Spaar Modus met Zero Energy Switch 
 Programmeerbare uitschakeltijd 
 Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma  
 Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma  
 

Uitlopen  
 In de hoogte verstelbare combi-uitloop voor koffie/melk/water: 65-111 mm 
 

Design en materiaal  
 Pianoblack 
 Kopjesverlichting amber en wit 

Capaciteit 
 Watertank: 1,9 liter 
 Afvalbak: 15 kopjes 
 Bonenhouder: 310 gram 
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Chrome Art. 15057 

Voor een perfect Espressokwaliteit  

Platin Art. 15084  

E8  

Koffiespecialiteiten 
 One-Touch Cappuccino  
 12 bereidingsmethoden: latte macchiato, cappuccino, flat white, 2 koffie, koffie, 2 espressi, espresso, 2 

ristretti, ristretto, melk (enkel E8 chrome), melkschuim, heet water  
 

Technologieën  
 Pulse Extraction Process (P.E.P.©): Laat het rijke boeket aan aroma’s volledig tot zijn recht komen  
 Variabele zetgroep: 5-16 gr 
 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma 
 Intelligent Water System I.W.S.® met CLARIS Smart-filterpatroon: Automatische filterdetectie 
 Multi-level AromaG3-molen: sneller, veiliger en versere koffie 
 Luchtdicht aroma beschermdeksel 
 1 thermoblock verwarmingssysteem 
 Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop 
 Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control 
 Technologie voor microschuim 
 

Instellingen en programmeermogelijkheden  
 Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 8 niveaus 
 Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus 
 Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 2 niveaus 
 

Bediening 
 Comfortabele bediening langs de voorzijde (bijvullen koffiebonen en verwijderen waterreservoir) 
 TFT–kleurendisplay  
 

Duurzaamheid en onderhoud 
 Energie Spaar Modus met Zero-Energy Switch 
 Programmeerbare uitschakeltijd 
 Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma  
 Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma 
 Vervangbare en vaatwasbestendige melkuitloop 
 

 Uitlopen  
 In de hoogte verstelbare uitloop voor koffie/melk: 65-111 mm 
 In de hoogte verstelbare heetwateruitloop: 107-153 mm 
 
 

Design en materiaal  
 Platina 
 Chrome 
 

Capaciteit 
 Watertank: 1,9 liter 
 Afvalbak: 16 kopjes 
 Bonenhouder: 280 gram 
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Art. 15058 

E6  

Espressokwaliteit in optima forma 
Koffiespecialiteiten 
 One Touch Cappuccino via selectie 
 7 bereidingsmethoden: cappuccino, 2 koffie, koffie, 2 espressi, espresso, melkschuim, heet water 
 

Technologieën  
 Pulse Extraction Process (P.E.P.©): Laat het rijke boeket aan aroma’s volledig tot zijn recht komen  
 Variabele zetgroep: 5-16 gr 
 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma 
 I.W.S.® met CLARIS Smart-filterpatroon: Automatische filterdetectie 
 AromaG3-molen: sneller, veiliger en versere koffie 
 Luchtdicht aroma beschermdeksel 
 1 thermoblock verwarmingssysteem 
 Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop 
 Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control 
 Technologie voor microschuim 
 
Instellingen en programmeermogelijkheden  
 Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 8 niveaus 
 Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus 
 Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 2 niveaus 
 

Bediening 
 Comfortabele bediening langs de voorzijde (bijvullen koffiebonen en verwijderen waterreservoir) 
 TFT–kleurendisplay  
 

Duurzaamheid en onderhoud 
 Energie Spaar Modus met Zero-Energy Switch 
 Programmeerbare uitschakeltijd 
 Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma  
 Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma 
 Vervangbare en vaatwasserbestendige melkuitloop 
 

Uitlopen  
 In de hoogte verstelbare uitloop voor koffie/melk: 65-111 mm 
 In de hoogte verstelbare heetwateruitloop: 67-113 mm 
 

Design en materiaal  
 platinum 
 

Capaciteit 
 Watertank: 1,9 liter 
 Afvalbak: 16 kopjes 
 Bonenhouder: 280 gram 
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IMPRESSA C65 Art. 15024 

Eenvoudig, snel en elegant  

Koffiespecialiteiten 
 7 bereidingsmethoden: 2 koffie, koffie, 2 espressi, espresso, melk, melkschuim, heet water 
 Tweede, gemalen koffiesoort (zonder poederdetectie) 
 

Technologieën  
 Variabele zetgroep: 5-16 gr 
 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma 
 Aroma+-molen reduceert de duur van het maalproces en de geluidsbelasting  
 1 thermoblock verwarmingssysteem 
 Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop 
 Technologie voor microschuim 
 
Instellingen en programmeermogelijkheden  
 Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 4 niveaus 
 Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 2 niveaus 
 

Bediening 
 Tekst/grafische display met Rotary Switch 
 

Duurzaamheid en onderhoud 
 Energie Spaar Modus 
 Programmeerbare uitschakeltijd 
 Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma  
 

Uitlopen  
 In de hoogte verstelbare koffie-uitloop: 65-111 mm 
 

Design en materiaal  
 Platinum met pianoblack 
 

Capaciteit 
 Watertank: 1,9 liter 
 Afvalbak: 16 kopjes 
 Bonenhouder: 200 gram 
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A9 Alu 

Art. 15118 

Koffiespecialiteiten  
 One Touch cappuccino / latte macchiato  

 12 bereidingsmethoden: latte macchiato, latte macchiato doppio, cappuccino, cappuccino doppio, 2 koffie, 
koffie, 2 espressi, espresso, 2 ristretti, ristretto, melkschuim, heet water  

 Tweede, gemalen koffiesoort  
 

Technologieën  
 Pulse Extraction Process (P.E.P.©): Laat het rijke boeket aan aroma’s volledig tot zijn recht komen dankzij 

de optimale extractietijd, voor perfecte espresso 
 Variabele zetgroep: 6-10 gr  

 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma  

 AromaG3 molen: sneller en versere koffie 

 Luchtdicht aroma beschermdeksel  

 1 thermoblock verwarmingssysteem  

 Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop  

 Technologie voor microschuim  

 Maximum aroma, zelfs bij het bereiden van twee koffiespecialiteiten  
 

Instellingen en programmeermogelijkheden  
 Koffiesterkte instelbaar bij bereiding: 8 niveaus  
 

Bediening  
 TFT–kleurendisplay met touchscreen  
 

Duurzaamheid en onderhoud  
 Energie Spaar Modus met Zero Energy Switch  
 Programmeerbare uitschakeltijd  

 
Uitlopen  
 In hoogte verstelbare combi-uitloop: 55 - 138 mm 
 Cappuccinatore: Uitloop voor microschuim 

 

Design en materiaal  
 Kopjesverlichting amber en wit  

Capaciteit 
 Watertank: 1,1 liter 
 Afvalbak: 9 kopjes 
 Bonenhouder: 125 gram 

Slide & Touch  
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A7 

Koffiespecialiteiten 
 One Touch cappuccino / latte macchiato 
 8 bereidingsmethoden: latte macchiato, cappuccino, 2 koffie, koffie, 2 espressi, espresso, melkschuim, heet 

water 
 Tweede, gemalen koffiesoort  
 

Technologieën  
 Pulse Extraction Process (P.E.P.©): Laat het rijke boeket aan aroma’s volledig tot zijn recht komen dankzij de optimale 

extractietijd, voor perfecte espresso 
 Variabele zetgroep: 6-10 gr 
 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma 
 AromaG3 molen: sneller en versere koffie 
 Luchtdicht aroma beschermdeksel 
 1 thermoblock verwarmingssysteem 
 Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop 
 Technologie voor microschuim 
 Maximum aroma, zelfs bij het bereiden van twee koffiespecialiteiten 
 

Instellingen en programmeermogelijkheden  
 Koffiesterkte instelbaar bij bereiding: 10 niveaus 
 

Bediening 
 Tekstdisplay 
 

Duurzaamheid en onderhoud 
 Energie Spaar Modus met Zero Energy Switch 

 Programmeerbare uitschakeltijd 
 Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma  
 Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma  
 

Uitlopen  
 In de hoogte verstelbare combi-uitloop: 55-138 mm 
 

Design en materiaal  
 Zuiver wit 

Compact design 

Capaciteit 
 Watertank: 1,1 liter 
 Afvalbak: 9 kopjes 
 Bonenhouder: 125 gram 

Art. 15125 
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A1 

Koffiespecialiteiten  
 3 bereidingsmethoden: 1 koffie, 1 espresso, 1 ristretto  

 Tweede, gemalen koffiesoort  

 

Technologieën  
 Pulse Extraction Process (P.E.P.©): Laat het rijke boeket aan aroma’s volledig tot zijn recht  

komen dankzij de optimale extractietijd, voor perfecte espresso 
 Variabele zetgroep: 6-10 gr  

 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©):  
Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma  

 AromaG3 molen: sneller en versere koffie 

 Bewaakt aroma-beschermdeksel  

 1 thermoblock verwarmingssysteem  

 Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop  

 Automatische melding restwaterbak legen  
 

Instellingen en programmeermogelijkheden  
 Koffiesterkte in standen programmeerbaar : 2 niveaus  
 

Bediening  
 Symbooldisplay  

 

Duurzaamheid en onderhoud  
 Energie Spaar Modus met Zero Energy Switch  

 Programmeerbare uitschakeltijd  

 Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma  
 

Uitlopen  
 In hoogte verstelbare koffie-uitloop: 58 - 141 mm 
 

Design en materiaal  
 Stijlvol design in wit of zwart  
 Capaciteit 

 Watertank: 1,1 liter 
 Afvalbak: 9 kopjes 
 Bonenhouder: 125 gram 

Compacte elegantie voor koffiepuristen  

Wit: Art. 15171 

Zwart: Art. 15133  
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ENA Micro 90 

Compacte klasse  

Koffiespecialiteiten 
 One Touch cappuccino / latte macchiato 

 6 bereidingsmethoden: latte macchiato, cappuccino, koffie, espresso, heet water en melkschuim 

 Tweede, gemalen koffiesoort  

 

Technologieën  
 Variabele zetgroep: 6-10 gr 

 Het Pulse Extraction Process, P.E.P.© optimaliseert de extractietijd en garandeert ook bij korte 
specialiteiten als espresso een maximaal aroma  

 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma 

 2x zo snelle AromaG3-molen  

 Luchtdicht aroma beschermdeksel 

 1 thermoblock verwarmingssysteem 

 Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop 

 Technologie voor microschuim 

 
Instellingen en programmeermogelijkheden  
 Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 10 niveaus 

 Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 2 niveaus 

 

Bediening 
 Tekstdisplay  

 

Duurzaamheid en onderhoud 
 Energie Spaar Modus met Zero Energy Switch 

 Programmeerbare uitschakeltijd 

 Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma  

 Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma  

 

Uitlopen  
 In de hoogte verstelbare combi-uitloop: 55-138 mm 

 

Design en materiaal  
 Micro Silver 

Capaciteit 
 Watertank: 1,1 liter 
 Afvalbak: 10 kopjes 
 Bonenhouder: 125 gram 

Art. 15061 
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SEMI-PROFESSIONEEL 
WE-lijn 

WE-serie is bij uitstek geschikt voor kantoren, werkplaatsen of verkoopruimten, notaris-
kantoren, artsenpraktijken of bedrijfsruimten. Compact, krachtig, fraai vormgegeven en 

intuïtief te bedienen: deze volautomaat laat overal een goede indruk achter,  
geheel volgens het motto “plug and enjoy”. 
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WE8 
Voor liefhebbers van specialiteiten 

 

One touch  
Koffiespecialiteiten met melk  met slechts  een simpele druk op de knop.  
12 programmeerbare specialiteiten: espresso (2x), koffie (2x), cappuccino, water, ristretto (x2), latte macchiato,  
flat white & melkschuim. 
 

Puur design met een elegante finish 

Een designobject dat uw interieur zal opwaarderen, bij uitstek geschikt voor kantoren, werkplaatsen, 
verkoopruimten, notariskantoren, artsenpraktijken of bedrijfsruimten.  
 

Elegant bedieningspaneel met directe selectieknoppen 
Zeer gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden. TFT-display geeft alles in kleur weer. 
 

Wereldprimeur: P.E.P. 
Het impulsextractieproces (Pulse Extraction Process, P.E.P.©) zorgt voor een optimale extractietijd, door bij korte koffiespecialiteiten 
zoals ristretto en espresso het hete water in een optimaal op de waterhoeveelheid afgestemde pulsfrequentie door de koffiepoeder 
te persen. Deze unieke innovatie ondersteunt de optimale ontplooiing van de aroma's en zorgt zodoende voor espressogenot op het 
allerhoogste niveau.  
 

Aromadeksel en Actieve bonenbewaking 
Telkens weer verse bonen en de molens lopen nooit leeg zodat u zonder onderbreking kunt genieten van de perfecte kop koffie. 
 

Bonencontainer van 500gr en waterreservoir van 3 liter 
Hoge capaciteit en autonomie. 
 

Eco-intelligentie 

De energie Save Mode en Zero Energy Switch zorgen er actief voor kostbare energie te besparen. 
 

Jura Coffee App 
Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Een zender* en een app betekenen een ware revolutie in de com-
municatie tussen volautomaat en gebruiker. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect rele-
vante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze infor-
matie dankzij de gratis ‘JURA Connect’ app altijd worden bekeken en desgewenst naar gedefinieer-
de e-mailadressen worden verstuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel 
en eenvoudig.  
*optioneel verkrijgbaar – Compatibel  

Capaciteit 
 Watertank: 3 liter 
 Afvalbak: 30 kopjes 
 Bonenhouder: 500 gram 

Art.  15091 
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WE6 
Voor liefhebbers van klassiek(ers) 

 

Koffie / espresso specialist 
1 of 2 koffie,  1 of 2 espressi, 1 of 2 ristretti, heet water  en een  speciale koffie met een simpele druk op de knop. 
 

Puur design met een elegante finish 

Een designobject dat uw interieur zal opwaarderen, bij uitstek geschikt voor kantoren, werkplaatsen, verkoopruimten, notariskanto-
ren, artsenpraktijken of bedrijfsruimten.  
 

Elegant bedieningspaneel met directe selectieknoppen 
Zeer gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden. TFT-display geeft alles in kleur weer. 
 

Wereldprimeur: P.E.P. 
Het impulsextractieproces (Pulse Extraction Process, P.E.P.©) zorgt voor een optimale extractietijd, door bij korte koffiespecialiteiten 
zoals ristretto en espresso het hete water in een optimaal op de waterhoeveelheid afgestemde pulsfrequentie door de koffiepoeder te 
persen. Deze unieke innovatie ondersteunt de optimale ontplooiing van de aroma's en zorgt zodoende voor  
espressogenot op het allerhoogste niveau.  
 

Aromadeksel en Actieve bonenbewaking 
Telkens weer verse bonen en de molens lopen nooit leeg zodat u zonder onderbreking kunt genieten van de perfecte kop koffie. 
 

Bonencontainer van 500gr en waterreservoir van 3 liter 
Hoge capaciteit en autonomie. 
 

Eco-intelligentie 

De energie Save Mode en Zero Energy Switch zorgen er actief voor kostbare energie te besparen. 
 

 Jura Coffee App 
Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Een zender* en een app betekenen een ware revolutie in de com-
municatie tussen volautomaat en gebruiker. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect rele-
vante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze infor-
matie dankzij de gratis ‘JURA Connect’ app altijd worden bekeken en desgewenst naar gedefinieer-
de e-mailadressen worden verstuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comforta-
bel en eenvoudig.  
*optioneel verkrijgbaar – Compatibel met IOS en Android.  

Capaciteit 
 Watertank: 3 liter 
 Afvalbak: 30 kopjes 
 Bonenhouder: 500 gram 

Art.  15114 
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Jura Huishoud 
Accessoires 
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Kopjeswarmer Consumer 

Optimaal voorwarmen van de koffie kopjes 
 Constant verwarmen tot ong. 55°C 

 Temperatuur controle 

 Twee verwarmingselementen 

 

Interval timer 
 Automatisch programmeerbare aan en uitschakeltijd.  

 

Verwarmde schuiven 
 Stil openen en sluiten van de lades dankzij de 

ingebouwde demper.  

 

 

 

 

 

Ook verkrijgbaar met sokkel  
 Opbergruimte voor lepeltjes apart verkrijgbaar  
 

Per etage kunnen naar keuze 5 espresso - 4 koffie of 6 cappuccinokopjes worden voorverwarmd. 

Kopjeswarmers 
Perfect koffiegenot begint met een voorverwarmd kopje 

 Twee plateaus bieden plaats aan samen 24 espresso– 
of 16 koffiekopjes. 

 

 Plateaus van hoogwaardig chroomstaal. 

 

 Binnenruimte met ventilatorverwarming. 

 

 Stijlvol en geheel in het design van de  
IMPRESSA Z-serie. 

 

Kopjeswarmer Z 

Art. 13245 

Art. 72229 

Art. 69867 
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Cool Control 

Basis 0,6 liter 
Art. 69294 

 Koelt tot 25°C onder de omgevingstemperatuur  

 

 Constante koeling van de melk op 4°C 

 

 0,6l of 1,0l melkreservoir 

 

 Uitneembare vaatwasbestendige roestvrij stalen 
houder 

Cool Control Wireless 

Wireless 1,0 liter 
Art. 70584 
Met automatische uitschakelfunctie zo-
dra de roestvrijstalen houder eruit wordt 
gehaald. 

Wireless 0,6 liter 
Art. 69404 

Volgende volautomaten ondersteunen de wireless functie: 

 GIGA5 

 Z8 -  Z6  

 J6 - J90 - J95 - J80 - J85 

 E6 - E8 

 F9 - F8 - F85 
 

Basis 1,0 liter  
Art. 70583 
Met automatische uitschakelfunctie zodra 
de roestvrijstalen houder eruit wordt 
gehaald. 

De melkkoeler maakt wireless connectie met uw JURA en geeft op tijd aan wanneer er 
onvoldoende melk is. 

Cool Control Basis 
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Melkkan isotherm inox 
Roestvrijstalen isoleer-melkhouder 
 Inhoud 0,6 liter of 0,4 liter 
 Houdt de melk gedurende 8 uur koel 
 Vorm afgestemd op het Jura design 
 
0,6 liter, Art. 65381 
 
0,4 liter, Art. 68166 
 

Glass milk container 

Glazen melkhouder 0,5 liter 
 
overtuigt met eenvoud en is daarmee het hygiënisch onberispelijke alternatief voor 
het melkpak. Zeer compact en kan gemakkelijk in de koelkastdeur worden opge-
borgen. Glas en roestvrij staal .  
 
De melk komt, op weg van de melkhouder naar het kopje, uitsluitend in aanraking 
met gesloten gedeelten. Het buitengedeelte van de melkslang komt niet in aanra-
king met de melk. De melkslang hoeft bijgevolg niet aan de buitenkant gereinigd 
te worden.  
 

Art. 72570 
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Melkopschuimer 
Automatic milk frother 

Met de melkopschuimer tovert u in een handomdraai, snel en zonder knoeien de meest luchtige, 
fijnporige melkschuim voor koude specialiteiten zoals latte frio, koude chocolademelk en veel 
andere trendy dranken tevoorschijn. Op uitermate eenvoudige wijze bereidt de melkopschuimer 
met één druk op de kop koud, warm of heet melkschuim. 
 
 De ideale oplossing voor een grote diversiteit aan trendspecialiteiten 
 
 Koud, warm of heet melkschuim (enkel melk opwarmen ook mogelijk) 
 
 Eenvoudige eenknopsbediening 
 
 Hoogwaardig, subliem vormgegeven en eenvoudig te reinigen 

Art. 72033 
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Voor IMPRESSA en ENA 
 4 melkaanzuigslangen 
 2 luchtaanzuigsluitingen 
 4 connectorsystemen  
Art. 70356 

Melkslangset  

Chocolade pipet 
Pipet gevuld met 50ml chocolade  
Art. PIPET 

Reservoir voor melksysteemreiniging 

Voor alle JURA volautomaten 
Het speciale reservoir met 2 kamers van vaatwasbestendige kunststof ver-
eenvoudigt de melksysteemreiniging, aangezien niet meer naar passende 
bakjes gezocht hoeft te worden. Het reservoir beschikt over goed zichtbare 
markeringen voor de dosering van melksysteemreiniger en water.   
 
Art. 72230    
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Heetwaterpijpje 
Voor een gelijkmatige waterstraal 
 
Art. 68304 

Connector systeem 
Het connector systeem maakt het gebruik mogelijk van de Profi Cappuccinatore, de Easy Cappuccinatore, het 
heetwaterpijpje of het in 2-standen verstelbaar stoompijpje voor perfect melkschuim, hete melk of afname 
van water. 
 
Geschikt voor alle JURA’s die zijn uitgerust met het connector systeem. 

2-standen stoompijpje   
Voor het verhitten (koffie verkeerd) of opschuimen                                 
(voor cappuccino) van melk. 
 
Art. 65322 

Vervangbare melkuitloop 

Set voor uitloop voor microschuim 

Artikelnummer 72228  
Set voor Profi-uitloop  

Artikelnummer 72228  
Set voor uitloop ENA Micro 90 

Artikelnummer 72595  
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Profi Cappuccinatore voor microschuim 

Melkschuim of warme melk 
 
Art.  72168  

Inhoud/verpakking  

 Profi-uitloop voor microschuim incl. één gemonteerde  

vervangbare melkuitloop  

 Gebruiksaanwijzing  

 Melksysteemreiniger (100 ml) 

 Siliconenslang 

 Verbindingsstuk (transparant) voor siliconenslang 

 Luchtaanzuigaansluiting  

 3 x vervangbare melkuitloop (reserveonderdeel)  

Uitloop voor microschuim met fijnschuimtechnologie 

Melkschuim 
 
Art. 72166  

Inhoud/verpakking  

 Uitloop voor microschuim incl. één gemonteerde vervangbare melkuitloop  

 Gebruiksaanwijzing  

 Melksysteemreiniger (100 ml) 

 Siliconenslang 

 Verbindingsstuk voor siliconenslang 

 Luchtaanzuigaansluiting  

 3 x vervangbare melkuitloop (reserveonderdeel)  
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Kopjes en lepelcollectie 
Espressokop 
Set van 2, Art. 66497 
Set van 6, Art. 66498 
 

Koffiekop 

Set van 2, Art. 66499 
Set van 6, Art. 66500 
 

Cappuccinokop 

Set van 2, Art. 66501 
 

Espressolepel 
Set van 2, Art. 66963 
Set van 6, Art. 66964 
 

Koffielepel 
Set van 2, Art. 66961 
Set van 6, Art. 66962 
 

Latte Macchiato-lepel 
Set van 2, Art. 67385 
Set van 6, Art. 67386 

Vaatwasbestendig 

Volgens de goede traditie van bestek gesmeed en op 
hoogglans gebracht. 

Latte Macchiato-glazen 
Ca. 15 cm hoog 
Set van 2 glazen: Art. 71473 
Set van 2 glazen + ondertassen: Art. 69870 
 

Ca. 10,5 cm hoog 
Set van 2 glazen: Art. 72792 
Set van 2 ondertassen: Art. 71883 

Vaatwasbestendig 

Vaatwasbestendig 
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Jura Onderhoud 
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Reiniging 

ENKEL EEN ZETGROEP VRIJ VAN KOFFIEVETTEN GARANDEERT KOFFIE VAN TOPKWALITEIT !! 
 

Redenen om te reinigen 
 Om koffievetten op te lossen en te verwijderen 
 Om het volledige interne systeem te reinigen van zetgroep tot koffie-uitloop. 
 Om de levensduur van het toestel te verlengen 
 Om optimale hygiëne en reinheid te garanderen. 
 

Wat gebeurt er indien het toestel niet wordt gereinigd? 
 De smaak van de koffie verandert en de kwaliteit van de crèmelaag vermindert. 
 

Waarom raden we Jura reinigingstabletten aan? 
 Speciaal ontwikkeld voor Jura koffie volautomaat 
 De Jura reinigingstabletten zijn biologisch afbreekbaar 
 Niets uit elkaar te halen om een interne reiniging uit te voeren 
 De actieve zuurstof componenten zijn uniek in huishoudelijk gebruik en genereren een maximale reiniging 
 De reinigingsprocedure laat geen slechte stoffen achter 
 

Verschil tussen spoelen en reinigen 
 De startspoeling wordt gebruikt om interne leidingen op te warmen 
 De uitschakelspoeling wordt gebruikt om resterende koffieresidu uit de leidingen te spoelen 

 

Weetjes omtrent reiniging 
 

 Reinigingstemperatuur: 80°C 
 Reinigingsprocedure: volledig automatisch 
 Waterhoeveelheid: ong. 750 ml 
 Tijdsduur: ong. 20 min. 
 

2in1 functie 
 

 Na het reinigen wordt er een film over de interne zeefjes gelegd zodat de koffie minder blijft kleven. 

Verpakking van 6st. 
Art. 62715 

Voor grootgebruikers: 
Verpakking van 25st. 
Art. 62535 
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Claris Filter systeem 
Wanneer gebruikt men een Claris Filter? 
 

 Indien de hardheid van het water meer is dan 10° (Duitse hardheid te meten met Aquadur-strip) 
 Indien men een waterontharder heeft is het zeker ook noodzakelijk om de waterhardheid te meten.  
 Indien de waterhardheid minder is dan de aangeduide 10°dg mag men geen Claris Filter gebruiken. 

Men kan dan enkel met de ontkalkingtabletten werken en de correcte waterhardheid aanduiden op het 
toestel. 

 

Een Claris Filter mag maximaal 2 maanden of 50 liter water in het toestel blijven 
 

Claris Plus Filter  
 

 Beschermd het toestel tegen kalkafzetting 
 Verwijderd slechte smaken en geuren 
 Constant water van hoge kwaliteit 
 Steeds vers gefilterd water 
 Nooit blijft er een rest voorheen gefilterd water   waar 

bacteriën zich kunnen ontwikkelen 
 Langere levensduur van het toestel 
 Ontkalken is niet meer nodig 

 

Het CLARIS filterpatroon is speciaal ontwikkeld voor volautomaten 
voor koffiespecialiteiten van JURA, is koffieneutraal en wordt direct 
in het waterreservoir geplaatst.  
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Claris Blue 
 

 Voor alle ENA toestellen 
 Voor alle IMPRESSA huishoudtoestellen waar er op de verpak-

king staat: Claris Blue inside 
 Voor alle nieuwe Jura IMPRESSA huishoudtoestellen.                     

(IMPRESSA J-serie - Z9 - F8 - F9 - C65 - F55 Classic) 
 
Art. 71311 - 1 filterpatroon 

Claris White 
 

 Voor alle oudere IMPRESSA modellen waar in de watertank een 
zwarte filterhouder zit. 

 Voor Jura IMPRESSA PROF toestellen: XF50 - XS9                               
(Niet voor GIGA of XJ) 

 

Art. 60209 - 1 filterpatroon 

Claris White 4pack  
 

 Voor grootgebruikers 
 Voor IMPRESSA XS9 / XF50 Classic 
 Niet individueel verpakt, vervalt na 2 maanden 
 

Art. 62911 - 4pack 

Claris Pro Blue 
 

 Voor GIGA X9/X8/X7/X3/W3 en IMPRESSA XJ9/XJ5 

 

Art. 71702 - 1 filterpatroon 
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Claris Smart 
De intelligente waterfilter 

Voordelen 
 

 Dankzij de moderne RFID-technologie (Radio Frequency 
Identification) wordt de CLARIS Smart automatisch door 
de volautomaat herkend en automatisch gespoeld.  

 Hierdoor hoeven geen instellingen aan de volautomaat 
verricht te worden. De volautomaat is nu klaar voor 
gebruik met CLARIS Smart. 

 Dankzij de geïntegreerde RFID-chip verzamelt de CLARIS 
Smart voortdurend informatie over het filtergebruik en 
geeft melding als de filter uitgewerkt is.  

 De waterhoeveelheid die door de filter stroomt, wordt 
voortdurend opgeslagen en bij verder gebruik opgeteld. 
Uitgewerkte filters kunnen niet worden hergebruikt.  

Claris Smart 
 
 Voor Z8 - Z6 - J6 - E6  - E8   |   Antracietkleur 
 Capaciteit: 45-60 liter, afhankelijk van de waterhardheid of 2 maanden  
 

Art. 71793 - 1 filterpatroon  |   Art.71794 - 3 Pack 

 De CLARIS Smart beschikt over de 
beschermingsformule die speciaal voor 
One-Touch-volautomaten ontwikkeld is.  

 De extra stabilisatie van het reeds door 
het filtermedium gereduceerde 
calciumcarbonaat biedt een nog betere 
bescherming tegen kalksteen. Hierdoor 
wordt het doorloopsysteem bij een 
regelmatige stoombereiding nog beter 
beschermd tegen afzettingen. 

 Ontkalkingen zijn niet meer nodig. 

Communicatie op de display van de volautomaat 

Claris Pro Smart 

 Voor  WE6 en WE8  |   Antracietkleur 
 Capaciteit: max. 300 l voor 10° d.H. 
 

Art. 72819  - 1 filterpatroon 
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Ontkalking 

Indien men niet werkt met de Claris Filter moet men bij eerste ingebruikname de hardheid van het water 
testen met de bijgeleverde aquadur-strip en deze hardheid instellen op het toestel. Het toestel zal dan volgens 
het waterverbruik melding voor het ontkalken geven. 
 

Waarom raden we Jura ontkalkingtabletten aan? 
 

 De Jura ontkalkingtabletten voorkomen interne beschadiging aan het toestel 
 De Jura ontkalkingtabletten laten geen residu na in de machine 
 Simpel in gebruik, geen kans op verkeerde hoeveelheid van product 
 De combinatie van de actieve ingrediënten zijn optimaal voor uw toestel 

 

De Jura ontkalkingtabletten zijn ontwikkeld om snel kalk op te lossen en om uw verwarmingselement te 
beschermen. 
 
Spoel na elke ontkalkingprocedure de watertank goed na voor er vers water in te gieten.  
Dit om alle residu van het ontkalkmiddel uit de watertank te spoelen. 

Ontkalkingprocedure 
 

 Fase 1:  Ontkalken  
 Ontkalken van de heet water leidingen 
 Ontkalken van de stoomleidingen 

 Fase 2: Spoelen met water 
 Tijdsduur voor het oplossen van de 3 tabletten: ong. 3 min. 
 Tijdsduur voor volledige ontkalkingprocedure: ong. 45 min. 

Verpakking van 9 st. 
Goed voor 3 ontkalkingen 
Art. 61848 

Voor grootgebruikers: 
Verpakking van 36 st. 
Goed voor 12 ontkalkingen  
Art. 70751 
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Melkreiniging 
Redenen voor melkreiniging 
 

 Om vastgekleefde melk en proteïnen op te lossen 
 Om microben en bacteriën te vernietigen 
 Om de levensduur van de Cappuccinatore te verlengen 

 

Wat gebeurt wanneer men niet dagelijks reinigt? 
 

 Melkvet en proteïnen blokkeren de jets (geen melkschuim meer) 
 Microben worden niet vernietigd 
 De Cappuccinatore functioneert niet naar behoren 

 

Waarom raden we de Jura Cappuccino reiniger aan? 
 

 De Jura Cappuccino reiniger is speciaal ontwikkeld voor de Jura Cappuccinatore 
 De Jura Cappuccino reiniger laat geen smaak na 
 De Jura Cappuccino reiniger is in regel met de voedselwetten 
 De combinatie van de actieve substanties zijn perfect 
 

Benodigdheden voor 1 reinigingsbeurt 
 

 Glas/beker met 15 ml cappuccino reiniger in 250 ml water 
 Glas/beker met 250 ml water 

Flesje van 250 ml 
Art. 63801 

Voor grootgebruikers: 
Fles van 1 liter 
Art.  62536 
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Microvezeldoek  
 

Onooglijke vingerafdrukken en opgedroogde 
watervlekken kunnen met een normale zakdoek slechts 
met veel moeite van uw volautomaat van JURA worden 
verwijderd. Met de speciaal voor JURA ontwikkelde 
microvezeldoek kunt u het front van uw volautomaat 
eenvoudig en behoedzaam reinigen. Geschikt voor 
oppervlakken van chroom, aluminium, metaal, hout, 
textiel en leer.  
 
Art. 65463 - individueel verpakt 

Om uw toestel zonder krassen te reinigen 

Reinigingsdoek 
 

Met name de veredelde fronten van volautomaten van 
JURA vragen om zorgvuldig en behoedzaam onderhoud, 
om de kleur én het design van uw volautomaat zo 
optimaal tot zijn recht te laten komen. 
 
JURA adviseert de veredelde onderdelen om de twee 
maanden met deze vochtige doek te reinigen.   

 

Art. 62826 - verpakking van 5 stuks 

Poetsdoekjes 


