
J8
Dokonalost v každém směru

Přehled benefitů
� Funkce Sweet Foam ochucuje

mléčnou pěnu pro maximální
požitek

� Coffee Eye rozpozná umístění
šálku a automaticky upraví
výběr nápojů

� Mlýnek P.A.G.2+ s kontrolou
aroma aktivně sleduje
konzistenci mletí

� Přepracovaný design odráží
kvalitu a odbornost

Nová generace celosvětově oblíbené řady J je nabitá technickými inovacemi 
navrženými pro přípravu ještě lahodnější kávy. Kávovar J8 připraví nejen celou 
řadu klasických kávových nápojů, ale navíc přichází s ještě více specialitami. 
Funkce Sweet Foam ochutí mléčnou pěnu vaším oblíbeným sirupem, s vaší 
volbou příchuti, sladkosti i intenzity. To znamená, že si nyní můžete připravit 
Sweet Latte stisknutím tlačítka. Mlýnek P.A.G.2+ s aktivním sledováním mletí 
a spařovací jednotka 8. generace s 3D procesem spařování pokaždé 
dosahují optimálních výsledků a maximální chuti. Pro ještě větší pohodlí 
funkce Coffee Eye rozpozná umístění šálku a automaticky upraví rozvržení 
nápojů na displeji tak, aby zobrazoval dostupné možnosti. Jednodušší už to 
být nemůže. A totéž platí pro údržbu, protože s funkcí čištění mléčného 
systému One-Touch je vše hotovo během chvilky. Kvalita uvnitř kávovaru 
se odráží i v jeho vnějším designu, který doplňuje špičkovou techniku 
kávovaru J8 svým charakteristickým vzhledem. 



JURA – If you love coffee

J8

Hygiene
standards

CERTIFIED

Technický přehled
Specifické přednosti
Počet kávových specialit 31
Funkce Sweet Foam 

Inteligentní předehřívání 

3D technologie spařování 

Coffee Eye 

Aktivní sledování zrnkové kávy 

JURA Cockpit se statusem údržby na displeji 

WiFi připojení k domácí síti 

Transmitter součástí balení WiFi Connect

Standardy plně automatických kávovarů JURA
Pulsní extrakční proces (P.E.P.®) 

Funkce One-Touch Lungo 

Funkce One-Touch 

Variabilní spařovací jednotka 5 – 16 g
Mlýnek P.A.G.2+

Vysoce výkonné čerpadlo, 15 barů 1
Systém ohřevu s termoblokem 1
Vodní systém 1
Systém rozvodu mléka / vyměnitelná tryska HP3 / CX3
Násypka mleté kávy 

Aroma kryt 

Ovládací a programovací standardy
Kompatibilní s J.O.E.® 

Displej 4,3" dotykový 
barevný displej

Uložení, kopírování a personalizace produktů ¡
Programovatelné a individuálně 
nastavitelné množství vody 

Programovatelná a individuálně 
nastavitelná síla kávy  10 úrovní

Programovatelné množství mléka / ml. pěny 

Programovatelná teplota spaření 3 úrovně
Programovatelná teplota horké vody 3 úrovně

Hygienické standardy
Inteligentní vodní systém (I.W.S). 

Filtr CLARIS CLARIS Smart 
Čištění systému mléka funkcí One-Touch 

Integrované programy proplachu, 
čištění a odvápnění  

Sledování odkapového roštu 

JURA hygiena: certifikát TÜV 

Energetické standardy
Energy Save Mode (E.S.M.©) 

Zero-Energy nebo vypínač 

Programovatelný čas vypnutí 

Design a materiály
Jantarové / bílé podsvícení šálku 

V číslech
Výškově stavitelná výpust 65 – 111 mm
Výškově stavitelná výpust pro cappuccino 107 – 153 mm
Výškově stavitelná výpust na horkou vodu 65 – 111 mm
Objem vodní nádržky 1.9 l
Objem zásobníku na zrnkovou kávu 280 g
Zásobník zbytků (počet porcí) 16
Délka kabelu 1.1 m
Napětí / Jmenovitý výkon 230 V
Proudová zatížitelnost 10 A 
Spotřeba v režimu stand-by 0 W
Váha 10.2 kg
Rozměry (Š × V × H) 31.8 × 34.8 × 44.6 cm
Číslo produktu / Název 15471 / Midnight 
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