WE8

Voor perfecte koffiespecialiteiten
op de werkplek
De uitstraling en vormgeving van de nieuwe JURA WE8 Dark Inox is een klasse
apart. Designers hebben de kenmerkende strakke lijnen stijlvol weten te combineren met de kleur Dark Inox. In deze JURA-koffievolautomaat zijn de meest
innovatieve technologieën toegepast, resulterend in ultiem koffiegenot op de
werkplek. Dankzij de One-Touch-functie van de WE8 kunnen trendy specialiteiten
met melk en melkschuim met één druk op de knop worden bereid, zonder dat
het kopje verplaatst hoeft te worden. Met keuze uit twaalf specialiteiten.
Voor perfecte koffiespecialiteiten op de werkplek
De WE8 Dark Inox is een uitstekende keuze voor wie zijn klanten, medewerkers
en gasten van koffiespecialiteiten wil laten genieten. Met een waterreservoir
van 3 liter, een bonenreservoir voor 500 gram bonen en een koffieresidubak
met capaciteit voor 25 porties is het de ideale oplossing voor locaties waar
dagelijks ongeveer 30 koffiespecialiteiten worden bereid.
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Het Pulse Extraction Process (P.E.P.®) optimaliseert
de extractietijd om professionele koffiekwaliteit te
garanderen. Voor koffie op barista-niveau.
Het Intelligent Water System (I.W.S.©) detecteert de
filter automatisch terwijl de CLARIS Smart en de
CLARIS Pro Smart perfecte waterkwaliteit waarborgen.
Toetsen aan de voorzijde van de machine en een
modern TFT-display maken de bediening ongelooflijk
eenvoudig, zelfs voor onervaren gebruikers.
Het cappuccino-pijpje, in hoogte verstelbaar, voor
cappuccino, latte macchiato en flat white, met een
toplaag van fijn melkschuim. Met één druk op de knop.

Geschikte Accessoires
n
n
n
n
n
n

Cup warmer met accessoirelade WE
Cool Control Basis
Cool Control Wireless
Milk Cooler Piccolo
Compacte betaalbox
Coffee to Go meubel

WE8

Specificaties
Specifieke voordelen
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
Intelligent Water System (I.W.S.®)
Compatible met JURA Connect App
Compatible met JURA Coffee App Professional
Latte macchiato met één druk op de knop
Cappuccino met één druk op de knop
Flat white met één druk op de knop
Aantal individueel programmeerbare koffiespecialiteiten
Multi-level AromaG3 molen
Heetwatersysteem (3 niveaus)
Poederdetectie voor voorgemalen koffiesoort
Indicatie van de resterende duur
Connector System©
Automatische melkreiniging
JURA Standards
Variabele zetgroep, 5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Intelligent voorverwarmen
Hogedrukpomp, 15 bar
Thermoblok verwarmingssysteem
Doorloopsysteem
Bewaakte restwaterbak
Geïntegreerd spoel-/reinigings- en
ontkalkingsprogramma
Waterhardheid instelbaar
Een of twee kopjes espresso in één bereidingsproces
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd
CLARIS filterpatroon
Zero-Energy Switch of netschakelaar
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Design en materialen
TFT-kleurendisplay
Amber kopjesverlichting
Sound Design
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0.24 l / Min.
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In cijfers
In hoogte verstelbare koffie-uitloop
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop
In hoogte verstelbare heetwateruitloop
Inhoud waterreservoir
Koffieresidubak (porties)
Capaciteit per bonenreservoir
met aroma-beschermdeksel
Kabellengte
Spanning
Stroomsterkte
Vermogen
Stand-by-vermogen
Gewicht
Afmetingen (b x h x d)
Artikelnummer / uitvoering

65 – 111 mm
107 – 153 mm
107 – 153 mm
3l
25
500 g
ca. 1.1 m
230 V ~
10 A
1450 W
0W
10 kg
29.5 × 41.9 × 44.4 cm
15188 / Dark Inox
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CLARIS Pro Smart /
CLARIS Smart
n

Bediening, instel- en programmeermogelijkheden
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid voor koffie n
Koffiesterkte per bereiding instelbaar
8 niveaus
Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar 2 niveaus
Programmeerbaarde melkhoeveelheid
n
Heetwatertemperatuur in niveaus programmeerbaar 3 niveaus
Warmwaterhoeveelheid programmeerbaar
n
Individueel terugzetbare dagteller
n
Programmeerbare uitschakeltijd
n
Aantal bereidingen voor ieder afzonderlijk
n
product afleesbaar
Geïntegreerd spoel- en reinigingsprogramma
n
van het melksysteem

De WE8 komt perfect tot zijn recht in:
n
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Kantoren
Fabrieken en werkplaatsen
Winkels
Bedrijfspanden
Studio’s

Aanbevolen dag capaciteit: 30 kopjes
Fabrieksgarantie: 25 maanden of tot 16.000 bereidingen

WE8 - Dark Inox

€ 1.480,00
exclusief BTW

JURA - If you love coffee

