GIGA X3c Professional

Nieuwkomer aan de top

Voordelen

De nieuwe GIGA X3c Professional biedt alles wat in een groot kantoor of in de lunchroom voor
uw medewerkers verwacht mag worden: Tot 30 individueel programmeerbare koffiespecialiteiten

n Professionele molen met

met één druk op de knop, waaronder het moderne Flat White. Ultiem gebruikersgemak door de

keramische maalschijven

eenvoudige bediening, het minimale bijvullen dankzij het grote bonenreservoir met 1 kg capaciteit
en aromadeksel. De optionele residudoorvoer en restwaterafvoerset maken het mogelijk om
een koffie-totaaloplossing te bieden, aangepast aan uw voorwaarden. Het geïntegreerde
reinigingsprogramma waarmee u met één druk op de knop het spoelprogramma opstart,
houdt het dagelijkse onderhoud aan de machine zo gering als mogelijk. Als de koffiemachine
tijdbesparend en zonder onderbreking ingezet moet worden, bevelen wij deze ruimtebesparende
oplossing met vastwateraansluiting aan.

n Variabele combi-uitloop, met

2 koffieuitlopen en 2 melkuitlopen
n Individueel instelbaar startscherm
n Optioneel met residudoorvoer

en restwaterafvoer uitbreidbaar

Technisch overzicht
JURA standards
Variabele zetgroep, van 5 tot 16 gram

n

Programmeerbare bereidingstemperatuur

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

n

Programmeerbare melkhoeveelheid

3 niveaus

Intelligent voorverwarmen

n

Programmeerbare heetwatertemperatuur

Actieve bonenbewaking

n

Rotary Switch voor intuïtieve menu-navigatie

n
3 niveaus
n

Individueel programmeerbare producttoetsen

8

Hogedrukpomp, 15 bar

2

In- en uitschakeltijd per dag instelbaar

n

Thermoblok verwarmingssysteem

2

Individueel resetbare dagteller

n

Energiespaarmodus (E.S.M. )
©

2 niveaus

Parallelle vloeistofsystemen

2

Bewaakte restwaterbak

n

Design en materialen

Weergave onderhoudsstatus

n

Alu Frame Design© 3 mm

n

Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprog.

n

Aluminiumfront , middenconsole Piano black

n

Instelbare waterhardheid

n

TFT-kleurendisplay

n

JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd

n

Venti Ports

Swiss made

n

In hoogte verstelbare combi-uitloop

70 – 159 mm

In breedte verstelbare combi-uitloop

20 – 50 mm

Specifieke voordelen

n

In hoogte verstelbare heetwateruitloop 69 – 165 mm

Productnamen aanpasbaar

n

Amber kopjesverlichting

n

Flat White met één druk op de knop

2

Witte kopjesverlichting

n

Latte macchiato met één druk op de knop

2

Sound Design

n

Caffè latte met één druk op de knop

2

Cappuccino met één druk op de knop

2

Accessoires

Kannetje koffie in espresso-kwaliteit

n

Glazen Cup Warmer

optioneel

Aantal individueel programmeerbare specialiteiten 30

Compressor Cooler Pro

optioneel

Vast wateraansluiting

n

Afrekensysteemoptioneel

Restwaterafvoer mogelijk

n

Residu-doorvoersetoptioneel

Aparte watertank voor ontkalken

n

Coffee to Go-meubel

Melk- of melkschuimbereiding selecteerbaar

optioneel

MDB-interfaceoptioneel

via elektrisch verstelbare luchttoevoer

n

JURA-fijnschuimtechnologie

n

Elektrisch verstelbare molen voorzien van

In cijfers
Capaciteit koffieresidubak (porties)

keramische maalschijven (5 standen)

1

Power heetwatersysteem (3 temperatuurniveaus)
ca. 0,5 l/min.

Kabellengte
n

Automatische herkenning van het gebruik

Spanning
Vermogen

van voorgemalen koffie

ca. 40

Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel

1 kg
ca. 1,1 m

220 – 240 V AC/10 A
2300 W

n

Vast wateraansluiting

G 3/4”

TÜV-certificaat voor gebruiksvriendelijke handleiding n

Restwaterafvoer-slang

DN 15

Gewicht
Instellingen en programmeermogelijkheden

Afmetingen (b x h x d)

22 kg
32 x 56,5 x 49,7 cm

Intelligent Pre Brew System (I.P.B.A.S.©) uitschakelbaar n

Keurmerken

Programmeerbare waterhoeveelheid

n

Artikelnummer15003

Per bereiding instelbare waterhoeveelheid

n

EAN-code7610917150038

Programmeerbare koffiesterkte
Per bereiding instelbare koffiesterkte

5 niveaus
n

Omdat onze producten constant worden voorzien van de laatste technologie zijn
afwijkingen, zowel in de technische specificaties als in de kleur, mogelijk. Prijswijzigingen,
druk- en zetfouten voorbehouden. Copyright© JURA Nederland BV
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JURA - If you love coffee

