
Główne zalety
� Kompaktowy: zaledwie 27.1 × 32.3 × 44.5 cm 

� Piękny: wyjątkowe wzornictwo 
z chromowymi akcentami i okrągły 
zbiornik na wodę z diamentowym 
designem

� Prosty w obsłudze: kolorowy wyświetlacz 
dotykowy TFT ze sztuczną inteligencją 

� Doskonały: 12 specjałów za naciśnięciem 
jednego przycisku

Tradycyjna sztuka rzemieślnicza 
łączy się z najnowocześniejszą 
technologią produkcji w celu 
stworzenia niezwykle precyzyjnych 
detali. 
W rezultacie powstał pierwszy na 
świecie automatyczny ekspres do 
specjałów kawowych z pełną, 
aluminiową obudową o grubości 
3 mm.

Massive Aluminium

ENA 8

Signature Line 
z ekranem dotykowym
ENA 8 Signature Line to pierwszy na świecie ekspres do kawy z obudową wykonaną w 
całości z litego aluminium o grubości 3 mm, łącząc absolutną precyzję z najwyższej 
jakości wykończeniem powierzchni. Detale, takie jak krzywa paneli bocznych lub 
fazowane krawędzie, określają wygląd tego arcydzieła, któe powstało z tradycyjnego 
rzemiosła w połączeniu z wyszukaną, nowoczesną technologią produkcji.  

ENA 8 może pochwalić się 12 starannie dobranymi specjałami, nawet doceniając 
najnowsze trendy, takie jak cortado i caffè Barista. Idealna filiżanka kawy nie jest dziełem 
przypadku, ale dzięki innowacjom, takim jak kompaktowa jednostka zaparzająca VC, 
która zapewnia, że kawa zawsze przepływa do filiżanki w idealnych warunkach. Proces 
Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) wzbogaca aromat krótkiego ristretto lub espresso. 
Technologia Gładkiej Pianki tworzy lekką jak piórko piankę mleczną do cappuccino lub 
innych specjałów mlecznych.



JURA – If you love coffee

ENA 8 Signature Line 

Dane techniczne
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Hygiene
standards

CERTIFIED

Cechy charakterystyczne
Liczba indywidualnie dostosowywanych specjałów 12
Sztuczna inteligencja ¡

Funkcja One-Touch ¡

Inteligentne wstępne podgrzewanie ¡

Inteligentny System Wody (I.W.S.®) ¡

Kompatybilny z  J.O.E.® ¡

Komunikacja bezprzewodowa (Wireless ready) ¡

Smart Connect w standardzie ¡

Możliwość stosowania kawy mielonej ¡

Monitoring napełnienia tacy ociekowej ¡

Pokrywa zbiornika na ziarna chroniąca aromat ¡

Standardy JURA
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) ¡

Regulowana kompaktowa jednostka 
zaparzająca VC (6 g - 10 g) ¡

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

Młynek 
Wielostopniowy
Aroma G3

Wysokowydajna pompa (15 bar) 1
System grzewczy Termoblok 1
System obiegu płynów 1
Technologia Gładkiej Pianki ¡

System mleczny HP1
Wyświetlanie statusu konserwacji ¡

Zintegrowane programy płukania, 
czyszczenia i odkamieniania

¡

Zintegrowany program płukania i 
czyszczenia systemu mlecznego 

¡

Standard higieny JURA: certyfikat TÜV ¡

Wkład filtra CLARIS
CLARIS Smart /  
CLARIS Smart mini

Energy Save Mode (E.S.M.©) ¡

Przełącznik Zero-Energy ¡

Ustawienia i opcje programowania 
Programowanie indywidualnej ilości wody 
na kawę

¡

Programowanie indywidualnej mocy kawy 10 poziomów 

Programowanie temperatury zaparzania 3 poziomy
Programowanie temperatury gorącej wody 3 poziomy 
Programowanie czasu wyłączenia ¡

Design i materiały 

Wyświetlacz 
Kolorowy wyświetlacz
dotykowy

Podświetlenie filiżanki ¡

ENA 8 Signature Line w liczbach
Regulowana wysokość wylewki kawy 55 – 138 mm
Regulowana wysokość dyszy gorącej wody 55 – 138 mm
Pojemność zbiornika na wodę 1.1 l
Pojemność zbiornika na ziarna kawy 125 g
Pojemność zbiornika na fusy (max. ilość porcji) ok. 10 
Długość kabla zasilającego ok. 1.1 m
Napięcie / Moc znamionowa 230 V~ / 1450 W
Natężenie prądu 10 A 
Zużycie prądu w trybie oczekiwania 0 W
Waga 10.9 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 27.1 × 32.3 × 44.5 cm
Kolor Massive  Aluminium




