
JURA – If you love coffee

X8
Det robusta, mångsidiga proffset på 
kaffespecialiteter

X8

Teknisk översikt

Användningsområden
 � Självbetjäningsplatser

 � Stora kontor

 � Café

 � Catering

Speciella fördelar

Pulsextraktionsprocess (Pulse Extraction Process 
P.E.P.®)

�

Intelligent vattensystem (Intelligent Water System, 
I.W.S.®)

�

Kompatibel med JURA Connect App �

Kompatibel med JURA Coffee App Professional �

Latte macchiato med en knapptryckning 2

Kaffe med mjölk med en knapptryckning 2

Flat white med en knapptryckning 2

Cappuccino med en knapptryckning 2

En kanna kaffe i espressokvalitet �

Antal enskilt programmerbara specialiteter 21

Mjölk eller mjölkskum tack vare elektriskt inställbar 
lufttillförsel

�

JURA finskumsteknik �

Aroma G3-malverk med flera steg �

Varmvattentillredning (3 temperatursteg) 0,24 l / min.

Resttidindikering �

Automatisk mjölksköljning �

JURA-standarder

Variabel bryggenhet för 5 – 16 g �

Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) �

Intelligent föruppvärmning �

Aktiv bönhantering �

Energisparläge (E.S.M.©) �

Högprestandapump, 15 bar 1

Termoblock, värmesystem 2

Vätskesystem 1

Övervakad droppbricka �

Integrerat skölj-, rengörings- och 
 avkalkningsprogram

�

Inställningsbar vattenhårdhet �

En eller två koppar espresso 
i en  bryggningsprocess

�

JURA hygien: TÜV-certifierad �

Filterpatron CLARIS CLARIS Pro Smart

Zero Energy Switch resp. huvudströmbrytare �

Swiss made �

Inställningar och programmeringsmöjligheter

Inställningsbar kaffevattenmängd för varje 
 tillagning

�

Inställningsbar kaffestyrka för varje tillagning 10 steg

Programmerbar mjölktemperatur 10 steg

Programmerbar mjölkskumstemperatur 10 steg

Programmerbar bryggtemperatur 2 steg

Programmerbar mjölkmängd �

Varmvattentemperatur programmerbar 3 steg

Programmerbar varmvattenmängd �

Individuellt programmerbara tillredningsknappar �

Dagsräknare med individuell nollställning �

Programmerbar avstängningstid �

Antal tillredningar av varje enskild produkt 
kan  avläsas

�

Integrerat mjölksystemsskölj- och 
 rengöringsprogram

�

Design och material

TFT-färgdisplay �

Koppbelysning, amber �

Koppbelysning, vit �

Sound design �

I siffror

Höjdinställbart kombinationsutlopp 65 – 153 mm

Vattentankens volym 5 l

Kaffesumpbehållare (portioner) max. 40

Bönbehållare med arombevarande lock 500 g

Bönbehållare som kan byggas ut (tillval) till 1 kg

Sladdlängd ca. 1,2 m

Spänning 220 – 240 V ~

Strömstyrka 10A

Uteffekt 1450 W

Standby-effekt < 0,5 W

Vikt 14 kg

Dimensioner (B × H × D) 37,3 × 47 × 46,1 cm

Dimensioner (B × H × D) med utökad bönbehållare 37,3 × 52,4 × 46,1 cm

Färg Platinum

Hygien-
egenskaper
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X8 är imponerande mångsidig: Den behärskar alla kaffespecialiteter som tillreds med 
mjölk och mjölkskum, hela spannet av svarta kaffespecialiteter och den klassiska 
kaffekannan. Den har även olika temperaturnivåer för varmvatten, vilket kommer att 
glädja alla teälskare. Med en knapptryckning rinner en eller två kaffespecialiteter ner 
i glasen ur det stabila, höjdinställbara kombinationsutloppet. Den praktiska kopposi-
tioneraren är perfekt för självbetjäningsplatser. Lika praktiska är de stora och tydliga 
tillredningsknapparna. Kaffespecialiteterna kan flyttas till olika positioner på display-
en, helt efter dina behov. Vare sig du använder den medföljande stora vattentanken 
eller en stabil, eftermonterad färskvattensats briljerar X8 på både mobila och statio-
nära platser.

Toppmodern teknik för perfekt njutning
Det innovativa AromaG3-malverket färskmaler alltid kaffebönorna för varje tillredning 
i rätt malningsgrad. Det arbetar noggrant, dubbelt så snabbt och mycket skonsamt 
mot aromerna. Pulsextraktionsprocessen (P.E.P.®) optimerar extraktionstiden för 
korta specialiteter och förser ristretton och espresson med ett sprakande smakfyrver-
keri. X8 har ett höjdinställbart kombinationsutlopp som tack vare finskumstekniken 
kan tillreda trendiga, fulländade specialiteter med mjölk och mjölkskum. Samtliga 
manöverorgan i X8 sitter på framsidan och är både lätta att känna igen och komma 
åt. Även vattentanken och bönbehållaren går att fylla på framifrån utan besvär. Vat-
tentanken och bönbehållaren har en låsmekanism som förhindrar obehörig åtkomst. 
Droppbrickan och kaffesumpbehållaren är ergonomiskt genomtänkta, kan tas bort 
med en hand och är därmed enkla att tömma och rengöra. Knapparna (tillredning 
eller skötsel) kan vid behov spärras, t.ex. för att undvika manipuleringar, oönskad om-
programmering eller oavsiktlig manövrering vid rengöringsarbeten.

TÜV-certifierad hygiengaranti
Skötseln av den nya X8 är precis lika intuitiv som dess användning. De integrerade skölj- 
och rengöringsprogrammen i kombination med original JURA skötselprodukter ger en 
TÜV-certifierad hygien och renhet. Även mjölksystemsrengöringen av X8 är automatise-
rad och fungerar med en knapptryckning. Det massiva kombinationsutloppet kan tas isär 
i ett fåtal handgrepp. Mjölkutloppen som sitter på framsidan är lättåtkomliga och kan vid 
behov bytas utan besvär.

Lika individuell som dina krav
X8 kan kompletteras med ytterligare kaffemaskiner och tjusig fristående utrustning 
som koppvärmare, Cool Control, direktvatten-set eller betalsystem, och utgör där-
med en optimal bas för individuella kompletta kaffelösningar för alla möjliga använd-
ningsområden.

X8

Det robusta, mångsidiga proffset på kaffespecialiteter

Fördelar

 � 21 programmerbara specialiteter
Individuell kaffenjutning med en 
knapptryckning tack vare modern 
One-Touch-funktion 

 � Låsbar bönbehållare och vattentank
som skyddar mot obehörig åtkomst

 � Spärrfunktion för produkter och 
programmering
Förhindrar felmanövreringar t.ex. 
vid rengöringsarbeten

 � 6 stora knappar för direktval och 2 
navigeringsknappar på framsidan
Kaffenjutning med en knapptryck-
ning

Rekommenderade tillbehör
 � Koppvärmare Glas

 � Cool Control 1 liter Wireless

 � Cool Control 1 liter Basic

 � Mjölkkyl Piccolo

 � Smart kompakt betalningslåda

 � Bönbehållarutökning

 � Färskvattensats

 � Set för autom. sump-/sköljvatten-

hantering

 � Möbelserie Coffee to Go

Tillredningstider

2 × latte macchiato 2 × cappuccino 2 × flat white 2 × caffè latte A pot of coffee  (360 ml)

1 min. 50 sek. 1 min. 18 sek. 1 min. 35 sek. 1 min. 34 sek. 2 min. 20 sek.

2 × coffee 2 × espresso 2 × ristretto Hot water (200 ml)

1 min. 3 sek. 48 sek. 33 sek. 50 sek.


