
Je tady – ideální full-size kávovar pro všechny, kteří se chtějí soustředit na 
to podstatné: dokonale připravená káva. Kávovar E4 je vhodný zejména pro 
přípravu specialit z černé kávy. Mlýnek Professional Aroma Grinder, 
spařovací jednotka 8. generace a 3D technologie spařování pomáhají 
vytvořit plné aroma. Vždy čerstvě namletá, nikoli z kapsle. Na výběr je ze 
tří úrovní síly kávy. Intuitivní zobrazení symbolů na displeji umožňuje 
uživateli vybrat požadovanou možnost jediným stisknutím. Tato funkce 
zahrnuje i přípravu horké vody. Kávovar E4 se jak svými vlastnostmi, tak  
i designem soustředí na to podstatné. Minimalistické linie jsou vytvořeny  
s maximální přesností a zdůrazňují prémiovou kvalitu kávovaru. 

E4
Opravdu skvělá káva

Přehled výhod
� Mlýnek Professional Aroma

Grinder a 3D technologie
spařování pro perfektní šálek
kávy

� Intuitivní ovládání – stačí
jediné stisknutí tlačítka

� Rychlá příprava horké vody
� Charakteristický design a

prémiové řemeslné zpracování
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E4

Technický přehled
Specifické přednosti
Počet kávových specialit 5
Inteligentní předehřívání ¡

3D technologie spařování ¡

WiFi připojení k domácí síti ¡

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

Variabilní spařovací jednotka 5 – 16 g

Mlýnek Professional 
Aroma Grinder

Vysoce výkonné čerpadlo, 15 barů 1
Systém ohřevu s termoblokem 1
Vodní systém 1
Aroma kryt ¡

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

Displej Displej se symboly
Programovatelné a individuálně 
nastavitelné množství vody ¡

Programovatelná a individuálně 
nastavitelná síla kávy  3 úrovně

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

Filtr CLARIS CLARIS Smart
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 ¡

V číslech
Výškově stavitelná výpust 65 – 111 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) cca 16
Délka kabelu cca 1.1 m
Napětí / Jmenovitý výkon 230 V ~ / 1450W
Proudová zatížitelnost 10 A 
Spotřeba v režimu stand-by 0 W
Váha 9.8 kg
Rozměry (Š × V × H) 28 × 34.6 × 44.4 cm
Číslo produktu / Název 15435 / Piano Black 
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