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GIGA X9c Professional 

Art. 13598 
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GIGA X9c Professional 

De specialist in koffiespecialiteiten met een permanente wateraansluiting 

 

Vaste wateraansluiting (tot 6000 liter) met afvoer 
Geen onderbreking in uw dagelijkse werk, tijd besparend, weinig onderhoud 
 
Minimum aan plaats voor een maximale output 
Geen watertank, smal en plaats besparend 

 

Professionele stoompijp voor barista’ s 
Professionele barista-melkschuim in een ogenblik met een simpele druk op de knop, de temperatuur kan aangepast 
worden bij elke bereiding, tot 500ml melk kan opgeschuimd worden 

 

3 thermoblokken en 3 pompen 
Power warm water systeem, power stoom systeem, gelijktijdige bereiding van stoom/warm water en koffie 

 
3.5 inch TFT kleurendisplay 
Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk dankzij de visuele gebruikershulp, effectieve stap voor stap voorstelling tij-
dens het bereiden van de koffiespecialiteiten 

 

2 elektronisch verstelbare schijfmolens in technisch keramiek 
Gelijkmatig en consistent gemalen bonen 

 

Elektronisch verstelbare luchtvolumeregeling 
Automatische overgang van warme melk tot melkschuim in de dubbele uitloop, zonder wachttijd bij het maken van 
een latte Macchiato 

 

2 latte macchiati met een simpele druk op de knop dankzij de variabele dubbele uitloop met 2 koffie uitlopen en 2 
melk uitlopen 
Fijn schuimtechnologie voor het beste resultaat, perfecte hygiëne dankzij de gescheiden uitlopen voor melk en koffie 

 

20 verschillende koffiespecialiteiten kunnen geprogrammeerd worden 

Een waaier aan specialiteiten met een simpele druk op de knop, koffie aangepast aan meest uiteenlopende smaken 

 

Teller die dagelijks gereset kan worden 
Geeft een snel overzicht van de dagelijkse koffieafname en consumpties 

 

Actieve bonenbewaking 
De molens lopen nooit leeg om zo zonder onderbreking te kunnen genieten van de perfecte kop koffie. 
 

Bonen selectie à la carte 
Flexibele bonenselectie, de perfecte blend voor elke koffiespecialiteit. 
 

Jura Coffee App 

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect 

relevante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de 

gratis ‘JURA Connect’ app altijd worden bekeken en naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit  

eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar – Compatibel  

B x H x D (cm): 32 x 56,5 x 49,7 

Inhoud bonenreservoir: 2 x 650 gram 

180 koffie/dag 
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GIGA X8c Professional 

Art. 13724 
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GIGA X8c Professional 

De snelle professional voor koffiespecialiteiten met een permanente wateraansluiting 

 

Vaste wateraansluiting (tot 6000 liter) met afvoer 
Geen onderbreking in uw dagelijkse werk, tijd besparend, weinig onderhoud 
 
Minimum aan plaats voor een maximale output 

Geen watertank, smal en plaats besparend 

 

Unieke speedfunctie 

Perfect koffiegenot in een zeer korte tijd dankzij heetwaterbypass. 

 

3 thermoblokken 
Power warm water systeem 

 

Dubbel vloeistof systeem  

Perfect café latte dankzij het gelijktijdig schenken van koffie en melk. 

 
3.5 inch TFT kleurendisplay 
Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk dankzij de visuele gebruikershulp, effectieve stap voor stap voorstelling tij-
dens het bereiden van de koffiespecialiteiten 

 

2 elektronisch verstelbare schijfmolens in technisch keramiek 
Gelijkmatig en consistent gemalen bonen 

 

Elektronisch verstelbare luchtvolumeregeling 
Automatische overgang van warme melk tot melkschuim in de dubbele uitloop, zonder wachttijd bij het maken van 
een latte Macchiato 

 

2 latte macchiati met een simpele druk op de knop dankzij de variabele dubbele uitloop met 2 koffie uitlopen en 2 
melk uitlopen 
Fijn schuimtechnologie voor het beste resultaat, perfecte hygiëne dankzij de gescheiden uitlopen voor melk en koffie 

 

29 verschillende koffiespecialiteiten kunnen geprogrammeerd worden 

Een waaier aan specialiteiten met een simpele druk op de knop, koffie aangepast aan meest uiteenlopende smaken 

 

Teller die dagelijks gereset kan worden 
Geeft een snel overzicht van de dagelijkse koffieafname en consumpties 

 

Actieve bonenbewaking 
De molens lopen nooit leeg om zo zonder onderbreking te kunnen genieten van de perfecte kop koffie. 
 

Bonen selectie à la carte 
Flexibele bonenselectie, de perfecte blend voor elke koffiespecialiteit. 
 

Jura Coffee App 

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect 

relevante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. eenvoudig.  

B x H x D (cm): 32 x 56,5 x 49,7 

Inhoud bonenreservoir: 2 x 650 gram 

180 koffie/dag 
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GIGA X7c Professional 

Art. 13712 
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GIGA X7c Professional 
Diversiteit in zelfbediening 

 

Vaste wateraansluiting (tot 6000 liter) met afvoer 
Geen onderbreking in uw dagelijkse werk, tijd besparend, weinig onderhoud 

 

2 elektronisch verstelbare schijfmolens in technisch keramiek 
Gelijkmatig en consistent gemalen bonen 

 

Dubbel vloeistof systeem (alternatie: 2 thermoblokken, 2 pompen, 2 debietmeters) 
Perfect café latte dankzij het gelijktijdig schenken van koffie en melk. 

 

Elektronisch verstelbare luchtvolumeregeling 
Automatische overgang van warme melk tot melkschuim in de dubbele uitloop, zonder wachttijd bij het maken van 
een latte Macchiato. 

 

2 latte macchiati met een simpele druk op de knop dankzij de variabele dubbele uitloop met 2 koffie uitlopen en 2 
melk uitlopen. 
Fijn schuimtechnologie voor het beste resultaat, perfecte hygiëne dankzij de gescheiden uitlopen voor melk en koffie.   

 

3.5 inch TFT kleurendisplay 
Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk dankzij de visuele gebruikershulp, effectieve stap voor stap voorstelling tij-
dens het bereiden van de koffiespecialiteiten.  

 

20 verschillende koffiespecialiteiten kunnen geprogrammeerd worden. 

Een waaier aan specialiteiten met een simpele druk op de knop, koffie aangepast aan meest uiteenlopende smaken.  

 

Teller die dagelijks gereset kan worden. 
Geeft een snel overzicht van de dagelijkse koffieafname en consumpties. 

 

Actieve bonenbewaking 
De molen loopt nooit leeg om zo zonder onderbreking te kunnen geniet van de perfecte kop koffie. 

 

Bonen selectie à la carte 
Flexibele bonenselectie, de perfecte blend voor elke koffiespecialiteit. 

 

Jura Coffee App 

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect 

relevante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de 

gratis ‘JURA Connect’ app altijd worden bekeken en naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit  

eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar – Compatibel  

B x H x D (cm): 32 x 56,5 x 49,7 

Inhoud bonenreservoir: 650 gram 

180 koffie/dag 
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GIGA X3 Professional 

Art. 15002 
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GIGA X3 Professional 

Intrede in de hoogste klasse  

 

1 elektronisch verstelbare schijfmolen in technisch keramiek 

Gelijkmatig en consistent gemalen bonen 

 

Dubbel vloeistof systeem (alternatie: 2 thermoblokken, 2 pompen, 2 debietmeters) 

Perfect café latte dankzij het gelijktijdig schenken van koffie en melk. 

 

Elektronisch verstelbare luchtvolumeregeling 

Automatische overgang van warme melk tot melkschuim in de dubbele uitloop, zonder wachttijd bij het maken van 

een latte Macchiato. 

 

2 latte macchiati met een simpele druk op de knop dankzij de variabele dubbele uitloop met 2 koffie uitlopen en 2 

melk uitlopen. 

Fijn schuimtechnologie voor het beste resultaat, perfecte hygiëne dankzij de gescheiden uitlopen voor melk en 

koffie.   

 

3.5 inch TFT kleurendisplay 

Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk dankzij de visuele gebruikershulp, effectieve stap voor stap voorstelling tij-

dens het bereiden van de koffiespecialiteiten.  

 

31 verschillende koffiespecialiteiten en 12 barista recepten. 

Een waaier aan specialiteiten met een simpele druk op de knop. Elk product kan individueel worden geprogram-

meerd, gerangschikt en van naam worden gewijzigd. 

 

Teller die dagelijks gereset kan worden. 

Geeft een snel overzicht van de dagelijkse koffieafname en consumpties. 

 

Actieve bonenbewaking 

De molen loopt nooit leeg om zo zonder onderbreking te kunnen geniet van de perfecte kop koffie. 

 

Bonen selectie à la carte 

Flexibele bonenselectie, de perfecte blend voor elke koffiespecialiteit. 

 

Jura Coffee App 

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect 

relevante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de 

gratis ‘JURA Connect’ app altijd worden bekeken en naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit  

eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar – Compatibel  

B x H x D (cm): 37 x 55 x 49,7 

Inhoud waterreservoir: 5 liter 

Inhoud bonenreservoir: 1 kilogram 

120 koffie/dag 
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GIGA X3c Professional 

Art. 15003 
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GIGA X3c Professional 

Intrede in de hoogste klasse met vaste wateraansluiting 

 

Vaste wateraansluiting met afvoer 
Geen onderbreking in uw dagelijkse werk, tijd besparend, weinig onderhoud 

 

1 elektronisch verstelbare schijfmolen in technisch keramiek 

Gelijkmatig en consistent gemalen bonen 

 

Dubbel vloeistof systeem (alternatie: 2 thermoblokken, 2 pompen, 2 debietmeters) 

Perfect café latte dankzij het gelijktijdig schenken van koffie en melk. 

 

Elektronisch verstelbare luchtvolumeregeling 

Automatische overgang van warme melk tot melkschuim in de dubbele uitloop, zonder wachttijd bij het maken van 

een latte Macchiato. 

 

2 latte macchiati met een simpele druk op de knop dankzij de variabele dubbele uitloop met 2 koffie uitlopen en 2 

melk uitlopen. 

Fijn schuimtechnologie voor het beste resultaat, perfecte hygiëne dankzij de gescheiden uitlopen voor melk en 

koffie.   

 

3.5 inch TFT kleurendisplay 

Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk dankzij de visuele gebruikershulp, effectieve stap voor stap voorstelling tij-

dens het bereiden van de koffiespecialiteiten.  

 

31 verschillende koffiespecialiteiten en 12 barista recepten. 

Een waaier aan specialiteiten met een simpele druk op de knop. Elk product kan individueel worden geprogram-

meerd, gerangschikt en van naam worden gewijzigd. 

 

Teller die dagelijks gereset kan worden. 

Geeft een snel overzicht van de dagelijkse koffieafname en consumpties. 

 

Actieve bonenbewaking 

De molen loopt nooit leeg om zo zonder onderbreking te kunnen geniet van de perfecte kop koffie. 

 

Bonen selectie à la carte 

Flexibele bonenselectie, de perfecte blend voor elke koffiespecialiteit. 

 

Jura Coffee App 

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect 

relevante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de 

gratis ‘JURA Connect’ app altijd worden bekeken en naar gedefinieerde e-mailadressen worden verstuurd. Nooit  

eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar – Compatibel  

B x H x D (cm): 37 x 55 x 49,7 

Inhoud bonenreservoir: 1 kilogram 

120 koffie/dag 
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GIGA Professional  
Accessoires 

Melkkoeler -  Cooler Pro   

 Constante koeling van de melk op 4°C  

 Inhoud van 4 liter 

Art. 67085 

Cool Control 1,0 liter Art. 70583 

 Constante koeling van de melk op 4°C  

 Automatische uitschakelfunctie 

 Optie Wireless: De melkkoeler maakt wireless connectie met uw JURA 

en geeft op tijd aan wanneer er onvoldoende melk is.  Art. 70584 

Tassenwarmer 

 Voor 100 espressokopjes (Ø 60 mm) of 60 

koffiekopjes (Ø 80 mm) 

 Geluidloos 

Art. 70086 

Afsluitbare bonenhouder  

Geschikt voor GIGA X9/X9c/X8/X8c/X7/X7c 

Links: Art 71536 

Rechts: Art 71537 

Afsluitbare bonenhouder  

Geschikt voor GIGA X3/X3c 

Art. 72171 

Afsluitbare bonenreservoirs GIGA  
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IMPRESSA XJ9 

Art. 13706 
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XJ9 Professional 

Perfecte design, tot zelfs de Latte Macchiato 

 

One touch Cappuccino/Latte Macchiato 

Perfecte koffiespecialiteiten met melk van designer tasjes tot glazen van 150mm met een simpele druk op de knop. 

 

Fijn schuimtechnologie 

Fijn, vederlicht schuim. 

 

3,5 inch TFT kleurendisplay 

Zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk dankzij de visuele gebruikershulp, effectieve stap voor stap voorstelling tij-

dens het bereiden van de koffiespecialiteiten. 

 

Puur design met een elegante finish 

Een designobject dat uw interieur zal opwaarderen. 

 

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 4 liter 

Hoge capaciteit en autonomie. 

 

20 verschillende koffiespecialiteiten kunnen geprogrammeerd worden 

Een waaier aan specialiteiten met een simpele druk op de knop, koffie aangepast aan meest uiteenlopende smaken. 

 

Eco-intelligentie 

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

B x H x D (cm) : 34 x 50 x 44 

Inhoud waterreservoir: 4 liter 

Inhoud bonenreservoir: 500 gram 

60 kopjes/dag 
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Consumer Cup warmer Art. 72229 

met basis sokkel Art. 69867 

Cool Control basis/wireless 0,6l 

Basis Art. 69294  

Wireless Art. 69404  

 Consumer Kopwarmer; Voorverwarmde koppen tot 55°C houden uw koffie langer warm.  

 Melkkoeler Piccolo; Koelsysteem op netstroom die tot 2liter melk op een constante temperatuur 

houdt van 4°C. 

 Cool Control; Koelsysteem op netstroom die tot 0,6 of 1,0 liter melk op een constante tempera-

tuur houdt van 4°C. Optie Wireless: De melkkoeler maakt wireless connectie met uw JURA en geeft 

op tijd aan wanneer er onvoldoende melk is. 

 Directe wateraansluiting; Bijvullen van waterreservoir niet meer nodig, handig bij groot verbruik. 

Voorkomt stilstaand water in het reservoir. 

 Afsluitbare bonenhouder; Biedt optionele veiligheid tegen onbevoegde toegang. Eenvoudig te 

vervangen en te monteren. 

Intelligent vers water system 

Directe wateraansluiting 

Art. 70591 

Melkkoeler Piccolo   

Art. 64073 

IMPRESSA XJ9  

Accessoires 

Afsluitbare bonenhouder XJ9 

Art. 71535 

Cool Control basis/wireless 1,0l 

Basis Art. 70583  

Wireless Art. 70584 
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XJ6 Professional 

Art.  15078 



16/03/2017 

 

 17 

B x H x D (cm) : 34 x 50 x 44 

Inhoud waterreservoir: 4 liter 

Inhoud bonenreservoir: 500 gram 

60 kopjes/dag 

XJ6 Professional 

De droom van elk kantoor 

 

Koffie / espresso specialist 

1 of 2 koffie,  1 of 2 espressi met een simpele druk op de knop. 

 

Puur design met een elegante finish 

Een designobject dat uw interieur zal opwaarderen. 

 

Elegant bedieningspaneel met directe selectieknoppen 

Zeer gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden. 

 

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 4 liter 

Hoge capaciteit en autonomie. 

 

Eco-intelligentie 

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

 

Geïntegreerd opberg vak 

Een praktische en hygiënische manier om de accessoires op te bergen. 

 

Jura Coffee App 

Compatibel met JURA Coffee App Professional / JURA Connect App. Een zender* en een app betekenen een ware 

revolutie in de communicatie tussen volautomaat en gebruiker. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect rele-

vante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de 

gratis ‘JURA Connect’ app altijd worden bekeken en desgewenst naar gedefinieerde e-mailadressen worden ver-

stuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar – Compatibel  
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XJ6  

Accessoires 

 Consumer Cupwarmer; Voorverwarmde koppen tot 55°C houden uw koffie langer warm  

 Cool Control; Koelsysteem op netstroom die tot 0,6 of 1,0 liter melk op een constante tempera-

tuur houdt van 4°C 

 Directe wateraansluiting; Bijvullen van waterreservoir niet meer nodig, handig bij groot verbruik. 

Voorkomt stilstaand water in het reservoir. 

Coffee Break Set; Meubel om in conference room te 

plaatsen met warmhoudlade en opberglade (lepels, 

suiker) Art. 69121 

Consumer Cup warmer Art. 72229 

met basis sokkel Art. 69867 
Intelligent vers water system 

Directe wateraansluiting 

Art. 70591 

Afsluitbare bonenhouder XJ5 

Art. 71534 
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IMPRESSA XS9  

 One touch Cappuccino/Latte Macchiato 

 Twee verwarmingselementen  

 Actieve bonenbewaking  

 Sound design  

 In de hoogte verstelbare koffie uitloop 

 Twee programmeerbare koffie keuze en doubleren 

 1 voor te programmeren Cappuccino 

 1 voor te programmeren Latte Macchiato 

 1 speciale koffie 

 Afname water in 3 verschillende temperaturen (soep, groene of zwarte thee) 

 Regelbare koffiesterkte (5 standen) 

 Regelbare maalinstelling (6 standen) 

 Automatische start - en uitschakelspoeling 

 E.S.M. (Energy Spaar Modus) 

 Gebruik van voorgemalen koffie mogelijk  

 Afvalbak 40 kopjes 

Art. 13750 

B x H x D (cm) : 41 x 47 x 39 

Inhoud bonenreservoir: 280 gram (optioneel 730 gram) 

Watertank 5,7 liter 

40 à 80 koppen / dag 
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IMPRESSA XS9  

Accessoires 

Directe wateraansluiting  Koffieboonhouder (500gr extra)  

Art. 65908 

 Directe wateraansluiting; Bijvullen van waterreservoir niet meer nodig, handig bij groot verbruik. 

 Koffieboonhouder (500gr extra); vergroten van bonenreservoir tot 750 gr. 

 Kopjeswarmer; kan tot 110 espressokopjes of 60 koffiekopjes bevatten. 

 Cool Control; Koelsysteem op netstroom die max. 0,6l of 1,0l melk op een constante temperatuur 

houdt van 4°C . 

Kopjeswarmer  
Art. 70086  

Cool Control basis 0,6l of 1,0l 

Basis Art. 69294 (0,6l) of Art. 70583 (1l) 

Melkkoeler Piccolo   

Art. 64073 
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WE8 

Art.  15091 
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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 communicatie tussen volautomaat en gebruiker. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect rele-

vante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de 

gratis ‘JURA Connect’ app altijd worden bekeken en desgewenst naar gedefinieerde e-mailadressen worden ver-

stuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar  

B x H x D (cm) : 29,5 x 41,9 x 44,4  

Inhoud waterreservoir: 3 liter 

Inhoud bonenreservoir: 500 gram 

30 kopjes/dag 
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WE6 

B x H x D (cm) : 29,5 x 41,9 x 44,4  

Inhoud waterreservoir: 3 liter 

Inhoud bonenreservoir: 500 gram 

30 kopjes/dag 

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, 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 communicatie tussen volautomaat en gebruiker. Via Bluetooth® verstuurt JURA Smart Connect rele-
vante informatie door over tellerstanden en meldingen naar de smartphone. Daar kan deze informatie dankzij de 
gratis ‘JURA Connect’ app altijd worden bekeken en desgewenst naar gedefinieerde e-mailadressen worden ver-
stuurd. Nooit eerder waren afrekening en onderhoud zo comfortabel en eenvoudig. *optioneel verkrijgbaar – Compatibel 

met IOS en Android.  

Art.  15114 
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WE-lijn  
Accessoires 

 Kopjeswarmer; Voorverwarmde koppen houden uw koffie langer warm  

 Melkkoeler; Koelsysteem op netstroom die melk op een constante temperatuur houdt van 4°C 

Cool Control basis/wireless 0,6l 

Basis Art. 69294  

Wireless Art. 69404  

Cool Control basis/wireless 1,0l 

Basis Art. 70583  

Wireless Art. 70584 

Consumer Cup warmer Art. 72229 

met basis sokkel Art. 69867 
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Jura Professional 
Onderhoud  

Claris Pro Blue 

Voor GIGA X9/X8/X7/X3  

en IMPRESSA XJ9/XJ5/XJ6 

200 liter of 2 maanden 

Art. 71702   

CLARIS Waterfilters 
Claris White 4pack 

Voor IMPRESSA XS9  

50 liter of 2 maanden 

Art. 62911 

Claris Smart filter 
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 Pro Smart 

Voor  WE6 en WE8 

max. 300 l voor 10° d.H. 

Antracietkleur 

 

Art. 72819  
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CLARIS Waterfiltersysteem 

Benodigdheden: 

Filterkop 

Art. 69538 

Aansluittang 

Art. 69539 

Flow sensor 

Art. 69563 

Waterfilters 

CLARIS waterfilter S 1700 liter 

CLARIS waterfilter M 3000 liter 

CLARIS waterfilter L 5600 liter 

CLARIS waterfilter XL 8000 liter 

* De gebruiksduur varieert naargelang de plaats van gebruik 
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Ontkalking (indien er geen filter gebruikt wordt) 

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.  

 

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.  

 

Art. 70751  
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Reiniging  
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.  

 

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.  
 

 

 

 

Art. 62535  
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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  

 

 

Art. 62536  
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Compacte betaalbox  

(Betaalbox + Acceptor) 

 

 Computerslot optioneel 

 Programmeren via eigen pc met USB-kabel 

 Gaat snel / wordt in real time op toestel aangepast 

 Startdatum kan ingegeven worden 

 Startbedrag 

 Geen teruggave 

 Muntsysteem, contant geld, fiches, sleutels, betaalkaarten 
of elektronisch betalingssysteem 

 

Betaalbox: Art. 70446 

Acceptor: Art. ACCEPTOR 

 

Jura betaalsysteem 

MDB interface 

Verkrijgbaar voor aansluiting van een betaalsysteem met uw 

JURA toestel. Mogelijk te gebruiken op Eurotap Systeem of 

eender welk betaalsysteem. 

Art. 64481 

Compatibel met alle professionele toestellen van de GIGA– en IMPRESSA X-serie. 

Betaalbox 

Acceptor 


