Voor topklasse koffiespecialiteiten op het werk

GIGA X7 Professional
De GIGA X7 Professional koffievolautomaat is een Zwitsers meester
werk. Standaard uitgerust met twee bonenreservoirs en twee molens
met keramische schijven met een hoge capaciteit, die een jaren
lang precieze, homogene en constante maling garanderen. Er is
nu een koffievolautomaat die synchroon koffie kan bereiden en
melk kan verwarmen. Twee flowmeters, twee pompen en twee
afzonderlijke verwarmingssystemen zorgen daarvoor. Een absolute
must als men kiest voor kwaliteit en gebruiksgemak.

Dat kan allemaal met één druk op de knop.
De GIGA X7 Professional is uiterst eenvoudig te bedienen. In no time
worden koffiewensen gerealiseerd. De giga x7 Professional bereidt
met één druk op de knop een dubbele cappuccino of een dubbele
latte macchiato.

De GIGA X7C Professional met vaste wateraansluiting

180
■ GIGA X7 Professional

(13585)

€ 4.990,-

■ GIGA X7C Professional

(13712)

€ 5.190,-

■ JURA Cup Warmer

(65681)

€

■ Compressor Cooler PRO

(67085)

€ 1.080,-

675,-
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Uw persoonlijke totaaloplossing
GIGA X7 Professional inclusief accessoires
Dankzij een breed palet aan accessoires zoals koppenwarmers, melkkoelers,
afrekensytemen en zelfs meubilair, kunt u de oplossing voor uw koffievraag
stuk geheel naar eigen behoefte vormgeven. Meer informatie over de moge
lijkheden vindt u op www.juraprofessional.nl. Daarnaast kunt u met vragen ook
altijd terecht bij onze geautoriseerde dealers.

Accessoires

Glazen Cup Warmer

JURA Cup Warmer

Compressor Cooler Pro

Cool Control Wireless

Milk Cooler “Piccolo”

Biedt ruimte voor
100 espressokopjes (ø 60 mm)
of 60 koffiekopjes (ø 80 mm).

Plaats voor 75 espressokopjes
( 60 mm) of 50 koffiekopjes
( 80 mm)

Hygiënisch connector system
gemakkelijk te reinigen en te
vullen. 4 liter inhoud

Inhoud 1,1 liter

Voor 2x 1l. pak









art. 70086

e 845,-

art. 65681

e 675,-

art. 67085

e 1.080,-

art. 70584

e 205,79



art. 70125

e 155,45

Residu doorvoer

Complete Start kit Claris filter,
Betaalmodule

Choco Module

Incl. Waterfilter S, Claris filterkop

Incl. MDB. anti-diefstalkabel,
slot en muntenbak. Excl.
betaalmechanisme, bv NRI G-13

Twee instelbare hoeveelheden,
bereidingstijd ca. 12 sec. per
consumptie.








art. 67998 + 63749

e 890,-

art. 70460/70465

e 1.090,-

Value
Protection

e 109,-

e 138,-

CLARIS navulpatroon
art. 69534

e 79,-

Value Protection - Premium Service

GIGA

art. 70374

Waterafvoer

Excl. benodigde aansluitslang

art. 208611



Bij een Premium volautomatische koffiemachine hoort uiteraard
Premium Service. Speciaal voor gebruikers van de GIGA X Professional
heeft JURA daarom de Value Protection ontwikkeld. Dit betekent
extra service en zekerheid voor de gebruiker. Na aankoop van de
koffievolautomaat wordt na ca. 12 maanden een gratis inspectiebeurt
uitgevoerd. Na ca. 24 maanden wordt dit nog een keer - gratis - op
locatie herhaald. Over alle details van onze u
itgebreide Premium
Service informeren wij u graag!



art. 70375

e 79,-

Onderhoudsmiddelen




JURA Reinigingstabletten
pot à 25 stuks art. 62535 e 22,00



JURA Ontkalkingstabletten
pot à 36 stuks art. 70751 e 44,00



JURA Cappuccinatore-reiniger
fles à 1 liter
art. 62536 e 12,00



Claris Pro Blue
1 stuk
art. 69670 e 24,50





Geautoriseerd JURA dealer:



■ Alle in deze flyer genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie zijn afwijkingen,
zowel in de technische gegevens als in de kleur mogelijk. Druk- en zetfouten voorbehouden.



■ Voor het beste resultaat adviseren wij u alleen gebruik te maken van de originele JURA-onderhoudsmiddelen. Om de techniek van uw machine in optimale conditie te houden raden wij u
aan om regelmatig een onderhoudsbeurt uit te laten voeren door een JURA-geautoriseerde technische dienst. Vraag uw dealer naar meer informatie over het JURA-onderhoudsconcept.
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