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Najwyższa przyjemność dzięki profesjonalnej technologii

E8 Platin

Niezwykle bogata gama kaw sprawia, że model E8 stworzony przez 
JURA, zachwyca nawet najbardziej wymagających smakoszy, takich jak 
Roger Federer. Dwanaście różnych specjałów dzięki automatycznemu 
ekspresowi do kawy z serii One-Touch dorównuje zawsze najwyższej 
jakości, znanej bywalcom kawiarni. Doskonałe ristretto i espresso 
zapewnia Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®). Wyświetlacz TFT 
sprawia, że obsługa jest intuicyjna i wygodna. Wszystkie elementy 
są łatwo dostępne od przodu. Inteligentny System Wody (Intelligent 
Water System, I.W.S.®) automatycznie rozpoznaje filtr. 



JURA – If you love coffee.
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E8 Platin

Młynek Aroma G3
Stalowy, wysokowydajny, stożkowy Młynek Aroma G3 wyróżnia się niezmiennie 
wysoką jakością mielenia przez cały okres działania. Udoskonalona geometria 
oraz optymalny kąt cięcia żaren młynka zapewniają idealny proces mielenia, 
a większy udział drobnych cząsteczek w mielonej kawie gwarantuje uzyskanie 
doskonałego smaku.

Przyjemność i wygoda obsługi
Kolorowy, intuicyjny  wyświetlacz TFT zapewnia wygodną obsługę i szybki 
dostęp do menu.

Funkcjonalność i estetyka
Wysoka wylewka do kaw mlecznych pozwoli przyrządzić idealne 
trójwarstwowe latte macchiato.

Nowa, chromowana tacka na filiżanki wraz z metalowym uchwytem 
zbiornika na wodę to idealne połączenie czystej formy i szlachetnego wyglądu.

Jeszcze więcej specjałów kawowych
Ekspres przyrządza łącznie dwanaście różnych specjałów. Dodatkowo urzeka 
pysznym espresso macchiato, espresso doppio, kawą specjalną oraz wodą 
na zieloną herbatę, a to wszystko już za naciśnięciem jednego przycisku.

P.E.P. - Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej
Innowacyjny, opatentowany, wydłużony proces zaparzania, który optymalizuje 
czas ekstrakcji kawy oferując pełnię smaku i aromatu w standardzie najlepszych 
światowych kawiarni. Dzięki procesowi podawania wody przez pompę w krótkich 
interwałach możemy uzyskać idealny czas zaparzania, dzięki czemu crema będzie 
jeszcze gęstsza, a body uzyska perfekcyjny, ciemny kolor.

P.E.P. jest idealnym rozwiązaniem dla kaw krótkich, takich jak ristretto czy 
espresso, w których aromat oraz głębia smaku są najbardziej intensywne.
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Inteligentny System Wstępnego Zaparzania (I.P.B.A.S.) 
Opatentowane, unikanlne na rynku rozwiązanie automatycznie dostosowujące 
ilość wody podczas wstępnego zaparzania, proporcjonalnie do ilości zmielonej 
kawy, aby uwolnić optymalny smak i aromat przygotowywanego specjału.  
Niewielka ilość wody zostaje podgrzana i doprowadzona do jednostki 
zaparzającej, gdzie następuje zwilżenie zmielonej kawy.

Zwilżona kawa pęcznieje, umożliwiając swobodny przepływ wody.  
Tak przeprowadzony proces wstępnego zaparzania, pozwala wydobyć pełnię 
smaku i aromatu z różnorodnych mieszanek świeżo palonych ziaren kawy.

Inteligentny System Wody (I.W.S.) 
Opatentowana, innowacyjna technologia filtracji wody I.W.S. z jedynym 
na rynku czujnikiemfiltra CLARIS Smart działającym w technologii RFID 
(komunikacja za pomocą fal radiowych). Ekspres automatycznie rozpoznaje 
zainstalowany filtr, bez konieczności aktywowania go w menu, jak również 
informuje użytkownika o konieczności jego wymiany. Zużytych filtrów nie 
można ponownie użyć. Automatyczny ekspres do kawy przechodzi od razu 
w tryb odkamieniania i pozostaje w nim do momentu założenia nowego filtra.

Aplikacja JURA Operating Experience (J.O.E.®)
Dzięki aplikacji J.O.E. możesz łatwo sterować ekspresem do kawy JURA, 
korzystając z ekranu dotykowego smartfona. Aplikacja na bieżąco informuje 
o aktualnym statusie urządzenia i wezwaniach do działania, np. kiedy trzeba 
uzupełnić wodę lub ziarna kawy. J.O.E. jest kompatybilny ze wszystkimi 
ekspresami automatycznymi JURA wyposażonymi w funkcję Smart Connect.

Fine Foam Technology (Technologia Gładkiej Pianki)
Rewolucyjna technologia gładkiej pianki Fine Foam z nową, zintegrowaną 
dyszą spieniającą przygotuje delikatną, doskonałej jakości, puszystą piankę 
mleczną o drobnej teksturze i długo utrzymującej się konsystencji.
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E8 Platin
Nowe technologie i klasyczny design

E8 Platin przygotuje

2x kawaRistretto

Kawa biała

2x Ristretto Espresso Espresso macchiato2x Espresso Kawa

Kawa specjalnaCappuccino Latte macchiato Pianka mleczna Gorąca woda Woda na zieloną herbatę

Espresso doppio

Dane techniczne

Korzyści
 ■ Najwyższa jakość specjałów kawowych dzięki zastosowaniu młynka 

AromaG3 i Procesu Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.©).
 ■ Funkcja One-Touch przygotuje 12 specjałów kawowych od 

klasycznego espresso po modną flat white za naciśnięciem jednego 
przycisku.

 ■ Projekt doskonały: wszystkie elementy obudowy wykończone 
wysokiej jakości podwójnie lakierowanym materiałem w kolorze 
lśniącej bieli dopełnia niebieskie podświetlenie Rotary Switch Blue 
Cristal i szklana tacka na filiżanki.

 ■ Inteligentny system wody (I.W.S) z automatycznym czujnikiem filtra  
CLARIS Smart zapewnia najwyższej jakości wodę.

Standardy JURA

Regulowana jednostka zaparzająca od 5 g do 16 g ■

Inteligentny System Wstępnego Zaparzania (I.P.B.A.S.©) ■

Regulowana wysokość dyszy spieniającej mleko ■

Możliwość stosowania kawy mielonej ■

Funkcja gorącej wody ■

Connector System© ■

Tryb oszczędzania energii (Energy Save Mode, E.S.M.©) ■

Młynek AromaG3 ■

Wkład filtra CLARIS Smart ■

Wysokowydajna pompa, 15 bar ■

System ogrzewania - Termoblok ■

Inteligentne podgrzewanie wstępne ■

Zintegrowane programy konserwacji ■

Regulacja twardości wody ■

Przełącznik Zero-Energy Switch lub wyłączenia ■

Szczególne zalety

Funkcja One-Touch ■

Dysza spieniająca z technologią gładkiej pianki ■

Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) ■ 

Inteligentny system wody (I.W.S.®) z automatycznym czujni-
kiem filtra CLARIS Smart

■

Kolorowy wyśietlacz TFT ■

Możliwość połączenia bezprzewodowego z chłodziarką ■

Kompatybilny z aplikacją JURA Coffee ■

Aktywny monitoring napełnienia tacy ociekowej ■

Wyświetlanie statusu konserwacji ■

E8 w liczbach

Regulacja wysokości wylewki kawy 65 – 111 mm

Regulacja wysokości wylewki cappuccino 107 – 153 mm

Regulacja wysokości wylewki gorącej wody 107 – 135 mm

Zbiornik na wodę 1,9 l

Zbiornik na ziarna kawy z funkcją Aroma Protection 280 g 

Pojemność zbiornika na fusy (ilość porcji) ok. 16 

Długość przewodu zasilającego około 1,1 m

Napięcie / Moc 230 V AC / 1450 W

Pobór energii w trybie E.S.M.© około 6 Wh

Pobór energii w trybie Stand-by < 0,01 W 

Waga 9,8 kg 

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) 28 × 35,1 × 43,9 cm

Kolor Platin

Ustawienia i opcje programowania

Programowanie indywidualnej ilości wody ■

Ilość wody ustawiana podczas przygotowywania napoju ■

Programowanie indywidualnej mocy kawy 8 poziomów

Moc kawy ustawiana podczas przygotowywania napoju ■

Programowanie temperatury zaparzania 2 poziomy

Programowanie temperatury gorącej wody 3 poziomy

Programowanie czasu wyłączenia ■              


