WE6

Techniniai duomenys
Specifiniai privalumai
Individualiai programuojami gėrimai
8
Kavos ruošimo technologija impulsiniu būdu (P.E.P.®) ¡
Išmanioji vandens sistema (I.W.S.®)
¡

Medžiagos ir dizaino elementai
TFT spalvotas ekranėlis
Garsinė būsenos indikacija

Suderinta su JURA Connect programėle
Suderinta su JURA Coffee Professional programėle
AromaG3 kavos malūnėlis

Techniniai parametrai
Reguliuojamas kavos piltuvėlio aukštis
Vandens talpos tūris
Kavos tirščių talpumas (porcijomis)
Kavos pupelių talpos su aromato saugojimo
dangteliu tūris
Kabelio ilgis
Įtampa
Srovės stiprumas
Galingumas
Budėjimo režimu vartojama energija

JURA standartai
Kintamo dydžio kavos ruošimo kamera 5 - 16 g
Išmanioji kavos ruošimo sistema (I.P.B.A.S.©)
Išmanioji vandens pašildymo sistema
Aukšto slėgio vandens pompa, maks. 15 barų
Greita vandens kaitinimo sistema ruošiamai kavai
Elektroninė nulašėjimo padėklo pripildymo kontrolė
Priežiūros programų būsena ekranėlyje
Integruotos prasiplovimo, valymo ir kalkių šalinimo
rogramos
Nustatomas naudojamo vandens kietumas
1 arba 2 espresso kavos puodeliai vienu metu
JURA higiena sertifikuota TUV
CLARIS vandens filtras

WE6
Klasikiniai kavos gėrimai darbo vietoje

Art. 73025 – 201604 – JURA pasilieka teisę keisti produkto techninius duomenis. spiceadvertising

Klasikinis įtampos jungiklis
Programavimo parinktys
Programuojamas kavos gėrimų kiekis
Vandens kiekis kavai gali būti keičiamas ruošimo metu
Programuojamas kavos stiprumas (lygiais)
Kavos stiprumas gali būti keičiamas ruošimo metu
Programuojama kavos ruošimo temperatūra (lygiais)
Programuojama karšto vandens temperatūra (lygiais)
Programuojamas karšto vandens kiekis
Atstatomas dienos kavos ruošimo skaitiklis
Programuojamas prietaiso išsijungimo laikas
Rodomas kiekvieno produkto ruošimo skaitiklis
Vandens filtro būsena ekranėlyje

¡
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Svoris
Matmenys (P × A × G)
Spalva




65 – 111 mm
3l
25
500 g
~ 1.1 m
230 V ~
10 A
1450 W
0W
10 kg
29.5 × 41.9 × 44.4 cm
Piano Black




CLARIS Pro Smart /
CLARIS Smart


Hygiene
standards

CERTIFIED



8 lygiai

2 lygiai
3 lygiai






Naudojimo vietos

Biuruose

Gamyklose ir dirbtuvėse

Sandėliuose

Verslo patalpose

Studijose
Rekomenduojamas kavos gėrimų kiekis per dieną - 30 puodelių

UAB „Pretendentas“. Oficialus JURA atstovas Lietuvoje
Salonas Vilniuje
Lvovo g. 89A, LT08104, Vilnius
+370 5 233 38 41
vilnius@ejura.lt
Salonas Klaipėdoje
Liepų g. 24, LT92113, Klaipėda
+370 647 57 711
klaipeda@ejura.lt
www.ejura.lt

JURA – If you love coffee

WE6

Klasikiniai kavos gėrimai darbo vietoje

Privalumai

Kavos ruošimo impulsiniu būdu technologija (P.E.P.®) optimizuoja kavos ruošimo laiką, taip garantuodama barista lygio kavos kokybę

Išmanioji vandens sistema
(I.W.S.®) automatiškai atpažįsta į
vandens talpą įstatytą CLARIS
Smart ar CLARIS Pro Smart tobulos
kokybės vandeniui tiekti

Priekyje išdėstyti mygtukai ir šiuolaikiškas TFT ekranėlis užtikrina, kad
aparatą valdyti būtų neįtikėtinai paprasta net ir nepatyrusiems naudotojams

Suteikiama galimybė ruošti 8 skirtingų rūšių kavos gėrimus vieno
mygtuko paspaudimu

Rekomenduojami priedai

Puodelių šildytuvas

Sumani kompaktiška mokėjimo
sistema

„Coffee to Go“ baldai

Kai klientai, darbuotojai ir lankytojai gali mėgautis išskirtinės kokybės kava, biuro atmosfera dvelkia ramybe, įkvepia bendrauti ir gerina darbingumą. Naujasis WE6 meistriškai ruošia klasikinius kavos gėrimus: tiek ristretto ir espresso, tiek café crème. 3 litrų
tūrio vandens talpa, 500 g tūrio kavos pupelių talpa ir 25 porcijoms pritaikyta kavos
tirščių talpa – šis elegantiškas, profesionalus kavos aparatas idealiai tinka ten, kur per
dieną išgeriama apie 30 kavos gėrimų. Naujoviškos technologijos sukelia tikrą mėgavimosi kava revoliuciją. Priekyje išdėstyti mygtukai ir šiuolaikiškas TFT ekranėlis užtikrina, kad aparatą valdyti būtų neįtikėtinai paprasta net ir nepatyrusiems naudotojams.
Pažangiausios technologijos – tobulo malonumo akimirkai
WE6 suteikia galimybę ruošti 8 skirtingų rūšių kavos gėrimus. JURA ištobulino nedideliais kiekiais ruošiamų kavos gėrimų procesą, todėl WE linijos kavos aparatais paruošti
gėrimai visada atitinka profesionalių baristų darbui taikomus standartus. Šešių lygių
„AromaG3“ malūnėlis užtikrina, kad kavos pupelės sumalamos optimaliai. Jos visuomet
malamos šviežiai – greitas, bet švelnus procesas leidžia išsaugoti kavos aromatą. Kintamo dydžio kavos ruošimo mechanizme telpa nuo 5 iki 16 gramų kavos - jame viso
proceso metu užtikrinamos idealios ruošimo sąlygas. JURA sukurta kavos ruošimo impulsiniu būdu technologija (P.E.P.®) optimizuoja kavos ekstrakcijos laiką. Ruošiant ristretto arba espresso, per sumaltą kavą vanduo tiekiamas trumpais intervalais.
TÜV sertifikatu įvertintos higienos garantija
Darbo vietoje būtina rūpintis švara ir higiena, todėl integruotos skalavimo ir valymo
programos bei specialiai JURA kavos aparatams sukurtos valymo priemonės užtikrina
tobulą higieną vos vienu mygtuko paspaudimu - „TÜV Rheinlan“ sertifikatu įvertinta
visapusė higienos sistema užtikrina, kad kavos aparatas WE6 puikiai tinka vietoms,
kuriose vadovaujamasi RVASVT* principais.
Prisitaiko prie kiekvieno Jūsų poreikio
Žmonių poreikiai skiriasi, todėl WE6 siūlo daugybę programavimo parinkčių ir galimybę aparatą pritaikyti prie savo norų. Sumalamos kavos ir vandens kiekį galima reguliuoti pagal asmeninius pageidavimus ir naudojamų puodelių dydį. Taip pat suteikiama
galimybė parinkti konkrečius kavos gėrimus, išjungiant kitų gėrimų ruošimo funkciją.
Pageidaujant galima pasirinkti, kad kavos gėrimų nustatymus ar gėrimo nustatymą
pagal puodelio tūrį būtų leidžiama keisti tik nuspaudus tam tikrą mygtukų kombinaciją. Tai padeda eliminuoti bet kokias klaidas tobulam kavos puodeliui paruošti.

Kavos ruošimo laikas

* Rizikos veiksnių analizė ir svarbieji valdymo taškai
2 × ristretto

2 × espresso

2 × juoda kava

Karštas vanduo (200 ml)

30 sek.

45 sek.

1 min.

45 sek.

