
www.jura.com

Najwyższa przyjemność dzięki profesjonalnej technologii

Z6 Aluminium 

Pełen aromat dzięki niezwykle cichemu, profesjonalnemu młynkowi 
Aroma, bardzo duża różnorodność specjałów baristy dzięki optymalnemu 
systemowi obiegu płynów oraz połączenie obsługi, prostoty i inteligencji  
– nowy model Z6 obiecuje bezkonkurencyjne doznania smakowe

Profesjonalny młynek Aroma zapewnia zawsze doskonały rezultat 
mielenia, najnowocześniejsze procesy zaparzania wydobywają 
pełne aromaty kawy, a modne specjały dzięki technologii Fine Foam 
kuszą delikatną, sztywną pianką mleczną – Z6 potrafi wyczarować 
aż 22 specjały za naciśnięciem jednego przycisku, a dzięki nowo 
opracowanemu systemowi obiegu płynów przyrządzi nawet długo 
parzone, lekkostrawne specjały baristy oraz espresso doppio  
w jakości niczym od najlepszego baristy



JURA – If you love coffee.

Z6 Aluminium 

Profesjonalny Młynek Aroma
Stalowy, wysokowydajny, stożkowy Profesjonalny Młynek Aroma wyróżnia 
się o 12,2%* głębszym aromatem mielonej kawy, niezmiennie wysoką jakością 
mielenia przez cały okres działania oraz jeszcze cichszą pracą. Udoskonalona 
geometria oraz optymalny kąt cięcia żaren młynka zapewniają idealny proces 
mielenia, a większy udział drobnych cząsteczek w mielonej kawie gwarantuje 
uzyskanie doskonałego smaku.

* W porównaniu z młynkami tradycyjnymi.

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.

Sztuczna inteligencja
W modelu Z6 do koncepcji obsługi JURA, wkroczyła sztuczna inteligencja. 
Urządzenie rozpoznaje preferencje smakowe każdego użytkownika  
i automatycznie dopasowuje ilość specjałów kawowych dostępnych na 
ekranie startowym. Dzięki temu Z6 jest tak niepowtarzalny, a jego obsługa jest 
jeszcze bardziej intuicyjna.

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.
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Specjały Baristy – Lungo Baristo
Specjalnie zaprojektowany system obiegu wody pozwala na przyrządzanie 
smakowitych i lekkostrawnych specjałów typu lungo, niczym od najlepszego 
baristy. W pierwszej fazie ekstrakcji, woda trafia do jednostki zaparzającej i tam 
łącząc się z kawą wydobywa z niej optymalny smak i aromat. W drugiej fazie 
gorąca woda przepływa odrębnym obiegiem, pomijając jednostkę zaparzającą 
i dopełnia specjał.

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. Dzięki 
systemowi regulacji temperatury mleka i pianki mlecznej, który jest nowością 
w skali światowej, powstają wyrafinowane i modne specjały na najwyższym 
poziomie. Przestawienie z mleka na piankę mleczną odbywa się w pełni 
automatycznie.

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.



JURA – If you love coffee.
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Espresso doppio

Korzyści
 ■ Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.©) optymalizuje czas ekstrakcji 

oferując espresso w standardzie najlepszych światowych kawiarni. 

 ■ Automatyczne przełączanie z mleka na piankę mleczną pozwała 
łatwiej niż kiedykolwiek tworzyć modne specjały kawowe. 

 ■ Inteligentny system wody (I.W.S.®) z automatycznym czujnikiem filtra 
CLARIS Smart zapewnia doskonałą jakość wody dla wyśmienitej kawy.

 ■ Wyrafinowanie, funkcjonalność, elegancja - harmonijnie czyste  
linie i pełna obsługa od frontu.

Z6 Aluminium 
Prawdziwa uczta dla wszystkich zmysłów

Dane techniczne

Z6 Aluminium przygotuje

Standardy JURA

Regulowana jednostka zaparzająca od 5 g do 16 g ■

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

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

Możliwosć stosowania kawy mielonej

Funkcja gorącej wody ■

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

Profesjonalny młynek Aroma ■

Inteligentny system wody (I.W.S.®) z automatycznym 
czujnikiem filtra CLARIS Smart

■

Wysokowydajna pompa, 15 bar ■

System ogrzewania - Termoblok 1

Inteligentne podgrzewanie ■

Zintegrowane programy konserwacji ■

Zintegrowany program czyszczenia systemu mlecznego ■

Przełącznik Zero-Energy ■

Swiss made ■

Szczególne zalety

Możliwość połączenia bezprzewodowego ■

Kolorowy wyświetlacz TFT ■

Kompatybilny z aplikacją JURA Coffee ■

Możliwosć stosowania kawy mielonej ■

Aktywny monitoring ilości ziaren kawy ■

Aktywny monitoring napełniania tacy ociekowej ■

Wyświetlanie statusu konserwacji ■

W zestawie

Pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego ■

Smart connect© ■

Z6 w liczbach

Regulacja wysokości wylewki kawy 21 – 50 mm

Regulacja wysokości podwójnej wylewki 80 – 153 mm

Regulacja wysokości wylewki gorącej wody 80 – 153 mm

Zbiornik na wodę 2,4 l

Zbiornik na ziarna kawy z funkcją Aroma Protection 280 g 

Pojemność zbiornika na fusy (ilość porcji) ok. 16 

Napięcie / Moc 230 V AC / 1450 W

Pobór energii w trybie E.S.M.© 16 Wh / 6 Wh

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

Waga 11,5 kg 

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) 32 × 37,5 × 45 cm

Kolor Aluminium

Ustawienia i opcje programowania

Programowanie indywidualnej ilości wody ■

Ilość wody ustawiana podczas przygotowywania napoju ■

Programowanie indywidualnej mocy kawy 10 poziomów

Moc kawy ustawiana podczas przygotowywania napoju 10 poziomów

Kopiowanie, repozycjonowanie i personalizacja produktów ■

Programowanie temperatury mleka 10 poziomów

Programowanie temperatury pianki mlecznej 10 poziomów

Programowanie temperatury zaparzania 3 poziomy

Programowanie temperatury gorącej wody 3 poziomy

Programowanie czasu wyłączenia ■              


