
    Antall brukere:
Vi anbefaler ca. 10-60 med standard versjon

    Anbefalt maks. antall kaffekopper pr. dag (120 ml):
ca. 200

Type kaffe:
Hele bønner

    Antall drikkevalg
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En sveitsisk kvalitetsmaskin for profesjonell 
bruk med egen speedfunksjon. 2 kverner gir 
deilig fersk kaffe hver gang.

Setter man ekstra stor pris på en kopp svart, velduftende kaffe av 
høyeste kvalitet, er Jura maskinen for deg. Dette er det profesjonelle 
valget for alle kaffeelskere. 

Kaffemaskinen har stor kapasitet med både enkel og intuitiv betjening.

Den innovative AromaG3-kvernen maler alltid kaffebønnene ferskt og 
i riktig malegrad ved hver eneste tilberedning. De integrerte skylle- og 
rengjøringsprogrammene sørger for enkel rengjøring og vedlikehold.

Jura  Giga X8c

En stor maskin som passer dere som er 
mange og kan enkelt utvides ytterligere.

Egenskaper

Jura - eksklusive husholdningsartikler siden 1931
Det tradisjonelle sveitsiske selskapet tilbyr sine maskiner gjennom et nettverk av distributørerer over 
hele verden. Jura gjenspeiler  kvalitet og bærekraft, som passer godt inn med resten av våre maskiner.  
Vi er stolte av å kunne tilby Jura på det norske markedet.



Antall beholdere  
2 stk

Sjokoladepulver 
Nei

Melkepulver 
Nei

Fersk melk 
Ja

Kannefunksjon 
Ja, 1,2 liter

Kapasitet beholder kaffe 
2 x 650 gram

Kapasitet beholder sjokoladepulver 
Ikke relevant

Kapasitet beholder melkepulver 
Ikke relevant

Eget tappepunkt for varmt vann 
Ja 

Kapasitet avfallsbeholder
40 kopper

Vanntilkobling 
Fast tilkobling

Dimensjoner maskin 
B 370 mm, H 565 mm, D 497 mm

Vekt maskin  
19 kg

Regulerbar høyde tappeområde 
Ja, 70-159 mm

Maks høyde tappeområde 
159 mm

Antall kverner 
2

Skjerm 
Berøringsskjerm (4,3”)

Elektrisitet 
2700W/50-60Hz

XL bønnebeholder 
Nei

Kapasitet varmtvann pr. time
30 liter 

Grutgjennomføring 
Tilvalg, 200+ kopper

Filter 
Eco kalkfilter

Underskap 
Tilvalg

Mulighet for betalingssystem
Nei
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Waterlogic Norge AS 
www.waterlogic.no
Telefon 815 51 960 
kundeservice@waterlogic.no

Ta gjerne kontakt med oss 

GJØR KAFFEPAUSEN BEDRE MED

Perfekt kaffekvalitet Intuitiv betjening  Moderne design   Enkelt vedlikehold

Tekniske spesifikasjoner


