ENA Micro 9 One Touch

Teknik Genel Bakış
JURA Standartları
6 ile 10 g arasında değişken kaynatma ünitesi

Tasarım ve malzemeler
Yükseklik ayarlı kombi çıkış
(Cappuccino / Kahve)

Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
(Akıllı Ön kaynatmalı Aroma Sistemi)

Aksesuarlar
Fincan ısıtıcı
Cool Control
Paslanmaz çelik izolasyon süt kabı

İkinci, işlenmiş kahve için toz algılaması
Sıcak su fonksiyonu
Cappuccino ağızlığı
Yükseklik ayarlı kahve çıkışı
Enerji tasarrufu modu (Energy Save Mode, E.S.M.©)
Çok kademeli yüksek performanslı konik değirmen
CLARIS filtre kartuşu
Yüksek performanslı pompa, 15 bar
Termoblok ısıtma sistemi

Rakam olarak
Su haznesi dolum miktarı
Telve haznesi (porsiyon)
Aroma koruyucu kapaklı çekirdek
haznesi

Entegre yıkama, temizleme ve
kireç giderme programı
Su sertliği ayarlanabilir
Zero-Energy Switch

Kablo uzunluğu
Gerilim
Güç
Enerji tüketimi
E.S.M.© ile enerji tüketimi
Stand-by gücü
Ağırlık
Ölçüler (G x Y x D)
Kontroller
Renk

Özel avantajlar
Tek düğmeye basarak Latte macchiato
Tek düğmeye basarak Cappuccino
Akıllı ön ısıtma
Kullanıcı dostu
kullanıcı kılavuzu için TÜV Sertifikası
Ayarlar ve programlama seçenekleri
Kahve suyu miktarı programlanabilir
Hazırlama başına ayarlanabilen kahve suyu miktarı
Kahve yoğunluğu programlanabilir
Hazırlama başına ayarlanabilen yoğunluğu
Kaynatma sıcaklığı ayarlanabilir
Açık metin ekranı
Rotary Switch

55 – 138 mm

isteğe bağlı
isteğe bağlı
isteğe bağlı

1,1 l
yakl. 10
125 g
yakl. 1,1 m
230 V AC
1450 W
10,6 Wh
4,3 Wh
0W
9,4 kg
23 x 32,3 x 44,5 cm
 ￼
Micro Silver

2 kademe
2 kademe

201112 – JURA’nın verileri uyarlama hakkı saklıdır. spiceadvertising

Entegre Cappuccino yıkama ve
temizleme programı

JURA – If you love coffee

ENA Micro 9 One Touch
küçük
En küçük One-Touch Tam
otomatik Cappuccino makinesi

Kolay kullanım

JURA, yeni ENA Micro 9 One Touch ile dünyanın en küçük tam otomatik
One-Touch-Cappuccino makinesini sunar. Hatta böylece kompakt ENA
serisinden de %11 daha alçaktır. Küçültülmüş şekli makineye trend renk
Micro Silver ile tam anlamıyla göze çarpan oldukça güçlü bir görünüş
sağlamaktadır.
En küçük tam otomatik One-Touch Cappuccino makinesi
ENA Micro 9, sınırlı kullanım alanı olduğunda da özel kahve türlerini seven
herkese sınırsız kahve keyfi sunar. Yeni geliştirilen, bir fincana hazırlama
için uyarlanmış olan bir kaynatma ünitesi bu cihazı tek bir düğmeye basarak
ve fincanı hareket ettirmeden Cappuccino ve Latte macchiato hazırlayan
dünyanın en küçük tam otomatik makinesi haline getirir. Ölçüler (G x Y x D):
23 x 32,3 x 44,5 cm
Kolay kullanım
Kullanım, iki kavram ile sınırlanabilecek kadar kolay: Düğmeye basın
ve keyfini çıkarın. Kolay anlaşılır semboller ve ergonomik düzenlenmiş
düğmeler, sizi doğrudan hedefe götürür. Üç ışıklı ekran (yeşil = hazır,
sarı = programlama modu, kırmızı = işlem talebi) ve bireysel ayarlar için
Rotary Switch, makinenizle sezgi yoluyla diyalog sağlar.

Kahve türü çeşitliliği

 ahve türü çeşitliliği
K
JURA yeni standartlar koymakta ve yeni ENA Micro 9 One Touch ile kolayca
düğmeye basarak elde edilen etkileyici bir kahve türü çeşitliliği sunar:
Latte macchiato, Cappuccino, Café crème, Espresso, Sıcak su porsiyonu.
Yeni geliştirilen mikro kaynatma ünitesi en yüksek Espresso kalitesini
sunar.
Yüksekliği kolayca ayarlanabilen kombi çıkış
En modern ince köpük teknolojisi, süt köpüğü ile süslenen kahve türlerini
birinci sınıf damak zevklerine dönüştürür. Kademesiz yükseklik ayarlı kombi
çıkışta (55 – 138 mm), kahve ve süt için bulunan ayrı hatlar mükemmel
hijyen sağlar.

Yüksekliği kolayca ayarlanabilen
kombi çıkış

