
GIGA 10 to automatyczny ekspres do kawy klasy premium, który wyznacza nowy 
standard wydajności i na nowo definiuje, czym powinna być kawa. Dzięki dwóm 
pojemnikom na ziarna, z których każdy posiada własny młynek, rewolucyjnemu 
procesowi ekstrakcji na zimno, innowacyjnemu panelowi panoramicznemu oraz 
intuicyjnej, nowej koncepcji obsługi, GIGA 10 oferuje szerszy niż kiedykolwiek wybór 
specjałów kawowych. Ekspres jest prezentowany w oszałamiającym wzornictwie, które 
imponująco podkreśla moc tego wyjątkowego urządzenia. GIGA 10 odtwarza 
doświadczenie kawy przygotowanej przez baristę w domu, przekształcając Twoją 
kuchnię w bar kawowy, a to wszystko za pomocą jednego przycisku..

Zalety w skrócie
� Dwa profesjonalne ceramiczne młynki

tarczowe dla maksymalnej jakości
mielenia

� 35 specjałów na gorąco i zimno
z niemal nieograniczonymi
możliwościami personalizacji

� Innowacyjny panel panoramiczny
zapewniający optymalną przejrzystość,
maksymalną łatwość obsługi i zupełnie
nowe, interaktywne doświadczenie
użytkownika

� Ponadczasowe, imponujące wzornictwo
z luksusowymi materiałami i wysokiej
jakości wykończeniem, które będzie
sprawiać przyjemność przez lata

GIGA 10
Synonim wyjątkowego doświadczenia kawowego



JURA – If you love coffee

Hygiene
standards

CERTIFIED

GIGA 10
Dane techniczne
Cechy szczególne

Ilość specjałów kawowych 35
Proces Ekstrakcji na Zimno 

Inteligentne wstępne nagrzewanie 

Technologia zaparzania 3D 

Automatyczna Kalibracja Młynka (A.G.A.) 

Aktywny monitoring ziaren 

Automatyczne przełaczanie z mleka na piankę ml. 

JURA Cockpit 

Komunikacja za pomocą WiFi 

Transmiter sw standardzie WiFi Connect

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

Funkcja One-Touch Lungo 

Funkcja One-Touch 

Regulowana jednostka zaparzająca 5 – 16 g

Młynek 
2 ceramiczne młynki 
dyskowe regulowane 
elektronicznie

Wysokowydajna pompa, 15 barów 2
System ogrzewania - Thermoblock 2
System obiegu wody 2
System mleka / rodzaj wylewki do mleka HP3 / CX3
Wsyp kawy mielonej 

Pokrywa AROMA zbiornika na ziarno 

Ustawienia i opcje programowania
Compatible with J.O.E.® 

Wyświetlacz  
Panorma Coffee 
Panel

Pełna personalizacja specjałów 

Programowanie indywidualnej ilości wody 

Programowanie indywidualnej mocy kawy 10 poziomów

Programowanie indywidualnej ilości mleka/pianki 

Programowanie temperatury mleka/pianki mlecznej 3 poziomy
Programowanie temperatury zaparzania 3 poziomy
Programowanie temperatury gorącej wody 3 poziomy

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

Rodzaj filtra CLARIS Smart +

Automatyczne czyszczenie sys. mleka "One-Touch' 

Zintegrowane programy płukania, 
czyszczenia i odkamieniania



Monitoring tacy ociekowej 

JURA hygiene: TÜV-certified 

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

Przycisk ON/OFF 

Programowanie czasu włączenia / wyłączenia

Design i materiały
Front wykonany w technologii dwukomponentowej 

Podświetlenie filiżanki bursztynowe i białe 

GIGA 10 w liczbach
70 – 153 mm /  
24 – 50 mm
72 – 155 mm
2.6 l
2 × 280 g
approx. 20
approx. 1.2 m
230 V~ / 2300 W
<–  0.5 W 
18 kg
32 × 41.5 × 49.6 cm

Numer artykułu/ kolor 15478 / Diamond 
Black (EA)

Regulacja wys. /szer. podwójnej wylewki

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




