
Full Nordic White
Nieograniczona przestrzeń, bezkres. 
Góry i pagórki. Śnieg przykrywa 
wszystko lekkim, białym puchem, 
zakrywając wszystkie kolory. Mglisty 
cień łagodzi kontury terenu. 
W oddali może widać zarys morza. 
To świat idealnej czystości, 
przejrzystości i struktury, świat 
kolorów ENA 4 Full Nordic White

ENA 4

Po prostu pyszna kawa
Jak nazwać sposób na szybkie i wygodne zaparzenie naprawdę wyjątkowej kawy? 
ENA 4 - nowy, kompaktowy ekspres na jedną filiżankę firmy JURA, będący wynikiem dużego 
doświadczenia i pasji do inteligentnych produktów. To różnica, której możesz poczuć.
Ekspres ENA 4 jest niezwykle prosty w użyciu: wystarczy nacisnąć przycisk i cieszyć się wspaniałym 
rezultatem. Możesz ustawić trzy poziomy mocy kawy oraz określić, czy chcesz użyć kawy 
mielonej. Zgodnie z mottem firmy JURA „Świeżo zmielona, nie z kapsułki” młynek AromaG3 
zapewnia wyjątkowo szybkie mielenie przy jednoczesnym zachowaniu pełnego aromatu ziaren. 
Inteligentny Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) optymalizuje czas ekstrakcji krótkich specjałów 
i otwiera nowy wymiar aromatu. Zapewnia również maksymalną elastyczność podczas 
programowania objętości filiżanki.

Korzyści w skrócie
� Świeżo mielona, nie z kapsułki: kawa 

najlepszej jakości z nowo 
opracowanym inteligentną technologią 
P.E.P.® dla dodatkowej elastyczności 
podczas programowania wybranego 
specjału

� Szybko: młynek AromaG3 jest teraz 
dwukrotnie szybszy, aby w pełni 
zachować aromat

� Prosto: dzięki łatwej obsłudze
oraz funkcjom wstępnego wyboru 
wystarczy jedno dotknięcie przycisku



JURA – If you love coffee

Hygiene
standards

CERTIFIED

15345 / Full Nordic 

White (EA)

Ilość specjałów kawowych 4
Inteligentne wstępne nagrzewanie ¡

Komunikacja za pomocą WiFi ¡

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

Regulowana jednostka zaparzająca 6 – 10 g

Młynek 
Multi-level 
Aroma G3 grinder

Wysokowydajna pompa, 15 bar 1
System ogrzewania - Thermoblock 1
Obieg wody 1
Możliwość stosowania kawy mielonej ¡

Pokrywa zbiornika na ziarno Aroma ¡

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

Wyświetlacz Symbol display
Programowanie indywidualnej 
ilości wody

¡

Programowanie indywidualnej 
mocy kawy

3 levels

Standardy higieny
Inteligentny System Wody (I.W.S.®) ¡

Rodzaj filtra
CLARIS Smart /  
CLARIS Smart mini

Zintegrowane programy płukania, 
czyszczenia i odkamieniania

¡

Monitoring tacy ociekowej ¡

JURA hygiene: certyfikat TÜV ¡

ENA 4

Dane techniczne

Cechy szczególne Energia
Tryb Oszczędzania Energii (E.S.M.©) ¡

Przycisk ON/OFF ¡

Programowanie czasu wyłączenia ¡

ENA 4 w liczbach
Regulacja wysokości wylewki kawy 75 – 105 mm
Pojemność zbiornika na wodę 1,1 l
Pojemność zbiornika na ziarno 125 g
Pojemność zbiornika na fusy (ilość porcji) approx. 10 
Długość przewodu zasilającego approx. 1.1 m
Napięcie/Moc 230 V~ / 1450 W
Natężenie 10 A 
Pobór energii w trybie Stand-by 0 W
Waga 9.4 kg
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) 27.1 × 32.3 × 44.5 cm
Numer art. /Model, kolor




