
J8
Kompletny zestaw

Korzyści w skrócie
� Funkcja Sweet Foam do

aromatyzowania pianki mlecznej 
dla uzyskania najwyższej jakości

� Coffee Eye wykrywa pozycję
filiżanki i odpowiednio
dostosowuje wybór specjałów

� Młynek P.A.G.2+ z kontrolą
aromatu aktywnie kontroluje
stopień zmielenia kawy

� Nowy design odzwierciedla
jakość i doświadczenie

Nowa generacja popularnej na całym świecie linii J jest pełna technicznych innowacji 
zaprojektowanych w celu stworzenia jeszcze smaczniejszej kawy. J8 przygotowuje pełną 
gamę klasycznych napojów kawowych, a teraz jest wyposażony w jeszcze więcej 
specjałów. Funkcja Sweet Foam aromatyzuje mleczną piankę Twoim ulubionym syropem, 
z możliwością wyboru smaku, słodkości i intensywności. Oznacza to, że możesz teraz 
zaparzyć Sweet Latte za jednym dotknięciem przycisku. Młynek P.A.G.2+ z aktywnym 
monitorowaniem mielenia oraz jednostka zaparzająca ósmej generacji 
z procesem parzenia 3D pozwalają osiągnąć optymalne rezultaty i maksymalny smak 
za każdym razem. Dla jeszcze większej wygody, unikalna funkcja Coffee Eye wykrywa 
położenie filiżanki i automatycznie dostosowuje wybór napojów na wyświetlaczu, 
aby pokazać dostępne opcje. To samo dotyczy konserwacji, ponieważ dzięki funkcji 
czyszczenia systemu mlecznego One-Touch, praca jest wykonana w kilka chwil. 
Jakość komponentów wewnątrz ekspresu znajduje odzwierciedlenie w jego wyglądzie 
zewnętrznym, który uzupełnia najwyższej klasy wykonanie J8 o charakterystyczny wygląd



JURA – If you love coffee

J8

Hygiene
standards

CERTIFIED

Dane techniczne

Cechy szczególne
Ilość specjałów kawowych 31
Funkcja Sweet Foam 



Funkcja Coffee Eye 



JURA Cockpit ze statusem konserwacyjnym 



WiFi Connect



Funkcja One-Touch Lungo 

Funkcja One-Touch 

5 – 16 g
P.A.G.2+

Wysokowydajna pompa, 15 barów 1
1

System obiegu wody 1
HP3 / CX3










10 levels

Programowanie ilości mleka/pianki mlecznej  

Programowanie temperatury parzenia 3 levels
Programowanie temperatury gorącej wody 3 levels



CLARIS Smart 





Standard higieny JURA: TÜV-certified 



65 – 111 mm
107 – 153 mm
65 – 111 mm
1.9 l
280 g
16
1.1 m
230 V
10 A 
0 W
10.2 kg
31.8 × 34.8 × 44.6 cm
15457 / Piano Black 
(EA)

Inteligentne wstępne nagrzewanie

Aktywny monitoring ziaren

Komunikacja za pomocą WiFi
Transmiter w standardzie

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

Regulowana jednostka zaparzająca
Młynek 

System ogrzewania - Thermoblock

System mleka / rodzaj wylewki do mleka
Wsyp kawy mielonej
Pokrywa Aroma zbiornika na ziarno

Ustawienia i opcje programowania
Kompatybilny z J.O.E. ®

Wyświetlacz 4,3 dotykowy 
kolorowy

Pełna personalizacja specjałów

Programowanie indywidualnej ilości wody

Programowanie indywidualnej mocy kawy

Standardy higieny
Inteligentny System Wody (I.W.S.®)
Rodzaj filtra
Automatyczne czyszczenie sys. mleka One-Touch 

Zintegrowane programy płukania, 
czyszczenia i odkamieniania
Monitoring tacy ociekowej

Energia
Tryb Oszczędzania Energii (E.S.M.©) 

Przycisk ON/OFF 

Programowanie czasu wyłączenia 

Design i materiały
Podświetlenie filiżanki bursztynowe i białe

J8 w liczbach

Regulacja wysokości wylewki kawowej
Regulacja wysokości wylewki cappuccino

Regulacja wysokości wylewki gorącej wody
Pojemność zbiornika na wodę
Pojemność zbiornika na ziarno
Pojemność zbiornika na fusy (ilość porcji)
Długość przewodu zasilającego
Napięcie/Moc
Natężenie
Pobór energii w trybie Stand-by
Waga
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.)
Numer art. /Model, kolor




