IMPRESSA Xs90 One Touch

Teknik genel bakış
JURA’nın ticari standartları

Programlama

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

Programlanabilir sıcak su miktarı

CLARIS filtre kartuşu
Değişken kaynatma haznesi
6 kademeli yüksek performanslı konik değirmen
Yüksek performanslı pompa, maks. 15 bar
Termoblok teknolojisi
Cappuccino köpürtücü
Yükseklik ayarlı kahve çıkışı
Programlanabilir kahve yoğunluğu
Programlanabilir kaynatma sıcaklığı
Programlanabilir su miktarı
Sıcak su fonksiyonu

Kapasite
5–16 g

Günlük kapasite
Çekirdek haznesi /
isteğe bağlı olarak

2 blok
66–146 mm

Telve haznesi (porsiyonlar)
Su haznesi

60 fincana kadar
260 g / 750 g’a
büyütülebilir
maks. 40
5,7 l

Aksesuarlar (isteğe bağlı)

Entegre yıkama, temizleme ve kireç
giderme programı
Programlanabilir kapanma zamanı
Güç düğmesi
Swiss made

Fincan ısıtıcı
Soğutma Kontrolü
Küçük süt soğutucu
Büyük çekirdek haznesi (750 g)
Modüler kutu, MDB arayüzü dahil
Şebeke suyu bağlantısı
Catering mobilyası
Filtre kartuşu

Özellikler

Rakamlar

Tek düğmeye basarak Latte macchiato
Tek düğmeye basarak Cappuccino
Tek kaynatma işlemi ile bir veya iki fincan kahve
Tek kaynatma işlemi ile bir veya iki fincan espresso
Sağlam Tasarım
Energy Save Mode, E.S.M.©
Ayrı sıcak su ve buhar çıkışı
Grafik ekran
Aktif çekirdek izleme
Otomatik süs sistemi temizliği
İkinci, işlenmiş kahve için toz oluğu
Çok dilli ekran diyalog sistemi

Ağırlık
Ölçüler (G x Y x D)
Kablo uzunluğu
Akım
Gerilim
Güç
Testler
Renk

CLARIS Beyaz

13,6 kg
41 x 47 x 39 cm
yakl. 1,1 m
10 A
220–240 V/50 Hz
1350 W
￼

Black

7 dil

201112 – JURA’nın verileri uyarlama hakkı saklıdır. spiceadvertising

İlerleme çubuğu
(hazırlama işleminin güncel durumunu gösterir)
Bakım durumu ekranı

JURA – If you love coffee

IMPRESSA Xs90 One Touch

Tasarım

Tek düğmeye basarak
heyecan verici kahveler
Günümüzde »kahve« dediğinizde insanların aklına yalnızca espresso veya
sütlü kahvenin yanı sıra latte macchiato veya cappuccino gibi popüler favori
kahve türleri de gelir. Artık butiklere, ofislere ve catering sektörüne de
uzanan bir trend. Bu nedenle IMPRESSA Xs90 One Touch makinesinin tek
bir düğmeye basarak latte macchiato da dahil olmak üzere on iki farklı
kahve türü hazırlaması herkesin ilgisini çekmektedir. Ayrıca, makine kompakt
boyutları ve hafifliği (13,8 kg) sayesinde hepimizin JURA’da alışık olduğu
mobiliteyi sağlamaktadır.

Ekolojik zeka

Tasarım
Makinenin tasarımının taze hazırladığımız kahve türlerinin kalitesini ve
özelliklerini yansıtması gerektiği, başından beri belliydi. Arkadan aydınlatmalı
piktogramları olan seçme düğmesi, döner düğme veya grafik ekran gibi
kontrol elemanları dikkat çeken optik unsurlar olmalarının yanı sıra »hazır«
sözcüğünden itibaren talimatlar konusunda büyük destek sağlamakta
ve siz kahvenizi hazırlarken ışık sunmaktadır.
Ekolojik zeka
IMPRESSA Xs90 One Touch hem çevre hem de bütçeniz üzerindeki baskıyı
azaltmaya yardımcı olur. Makine, Energy Save Mode (E.S.M.©) (Enerji
Tasarrufu Modu) sayesinde %40 daha az enerji tüketir ve isterseniz belirli
bir sürenin ardından otomatik olarak standby moduna geçer. JURA bu
nedenle şimdiden 2013 yılında yürürlüğe girecek olan katı yasal değerlere
uymaktadır (en fazla izin verilen: 0,5 W).

One-Touch teknolojisi

Çok yönlü kahve çözümü

One-Touch teknolojisi
Çoğumuz için güzel bir fincan kahve içmek hayatımızın günlük keyiflerinden
biridir. JURA’nın sunduğu benzersiz One-Touch teknolojisi ile sütlü kahve
türlerini bile hazırlamak artık zaman alıcı değildir. IMPRESSA Xs90 One
Touch tek bir düğmeye basarak ve fincanı hareket ettirmeden cappuccino
veya latte macchiato hazırlar.
Çok yönlü bir kahve çözümü
Fincan Isıtıcı, uygun bir süt soğutucu veya hesaplama arayüzü gibi isteğe
bağlı modüllerle makineyi çok yönlü bir kahve çözümüne yükseltebilir veya
self servis alanları için optimize edebilirsiniz. Kontrol elemanları sezgi yoluyla
ve kolayca anlaşılabildiğinden kahve makineleri ile deneyimi olmayan kişiler
bile bu makineyi kolaylıkla kullanabilir. Programlama düğmeleri, zarif bir
şekilde bir kapağın arkasına gizlenmiştir. Gerekirse bu düğmeler, yalnızca
belirli kullanıcılar tarafından erişilebilecek şekilde engellenebilir.

Uygulama alanları

Günde

Resepsiyon

60 fincana kadar ortalama

Ofis

kullanım önerilir

Kahve köşesi
Catering
Kafe

Aksesuarlar (isteğe bağlı)
Fincan ısıtıcı
Soğutma Kontrolü
Küçük süt soğutucu
Büyük çekirdek haznesi (750 g)
Modüler kutu, MDB arayüzü dahil
Şebeke suyu bağlantısı
Catering mobilyası
Filtre kartuşu

CLARIS Beyaz

