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De meest succesvolle volautomatische
koffiemachine van JURA, de E8, is
verfijnd en geoptimaliseerd. Deze
uiterst compacte machine is nu nog
eenvoudiger te gebruiken, biedt nog
meer specialiteiten en is mooier dan ooit!

50% meer specialiteiten
Met de nieuwe E8 kan een indrukwekkend assortiment van in totaal 12 verschillende
specialiteiten worden bereid. Met één druk op de knop. Nieuw is de bereiding van warm
water voor groene thee, koffie speciaal, espresso doppio en latte macchiato.
JURA-technologieën
De E8 is voorzien van diverse JURA-technologieën. Met de One-Touch Cappuccinofunctie worden trendy specialiteiten als latte macchiato, flat white en cappuccino
bereid. Het Pulse Extraction Process (P.E.P.®) zorgt voor optimale extractietijd van korte
koffiespecialiteiten en CLARIS Smart biedt zuiver water voor een pure smaak. De nieuwe
Profi-uitloop voor microschuimG2 heeft een bijzonder intuïtief bedieningsconcept en
levert het allerbeste fijngestructureerde melkschuim. Elke keer weer opnieuw. De Smart
Connect wordt standaard meegeleverd bij de E8.
Mooier dan ooit
De nieuwe E8 is een lust voor het oog. Het ontwerpconcept wordt duidelijk geaccentueerd
door de watertank met zijn geribbelde vorm. Het handvat van de watertank is van metaal
en uitstekend vormgegeven. Nieuw is ook het verchroomde kopjesplateau waarmee de
koffiespecialiteiten perfect getoond worden.

nieuw

nieuw

nieuw

Chroom, Art.nr. 15235
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Piano White, Art.nr. 15306

Dark Inox, Art.nr. 15267

Platina, Art.nr. 15247

E8

Specificaties
JURA standaarden
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
Variabele zetgroep, van 5 tot 16 gram
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Molen
Hogedrukpomp, 15 bar
Thermoblok verwarmingssysteem
JURA-fijnschuimtechnologie
Profi Cappuccinatore (Chroom)
JURA-fijnschuimtechnologie
Easy Cappuccinatore (Platina & Dark Inox)
Melksysteem
Weergave onderhoudsstatus
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprog.
Geïntegreerd melksysteem spoel- en reinigingsprog.
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd
CLARIS Filterpatroon
Energy Save Mode (E.S.M.©)
Zero-Energy Switch of netschakelaar
Specifieke voordelen
Aantal individueel programmeerbare specialiteiten
One-touch functie
Intelligent water system (I.W.S.®)
Compatibel met J.O.E.®
Wireless ready
Standaard levering inclusief Smart Connect
Detectie tweede, voorgemalen koffiesoort
Automatische melding restwaterbak legen

Instellingen en programmeermogelijkheden
Programmeerbare en per bereiding
instelbare waterhoeveelheid
Programmeerbare en per bereiding
instelbare koffiesterkte
Programmeerbare bereidingstemperatuur
Programmeerbare melk-/melkschuimhoeveelheid
Programmeerbare heetwatertemperatuur
Programmeerbare uitschakeltijd

Multi level
AromaG3 molen
1
1

HP3

CLARIS Smart

15

In cijfers
In hoogte verstelbare koffie-uitloop
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop
In hoogte verstelbare heetwateruitloop
Inhoud watertank
Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel
Capaciteit koffieresidubak (porties)
Kabellengte
Spanning / vermogen
Stroomsterkte
Stand-by vermogen
Gewicht
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)

65 – 111 mm
107 – 153 mm
107 – 153 mm
1,9 l
280 g
max. 16
Ca. 1,1 m
230 V~ / 1450 W
10A
0W
9,8 kg
28 x 34,6 x 44,4 cm

E8 Chroom
Artikelnummer
Adviesverkoopprijs

15235
€ 1.299,-

E8 Piano White
Artikelnummer
Adviesverkoopprijs

15306
€ 1.249,-

E8 Dark Inox
Artikelnummer
Adviesverkoopprijs

15267
€ 1.249,-

E8 Platina
Artikelnummer
Adviesverkoopprijs

15247
€ 1.249,-

8 niveaus
2 niveaus

De voordelen op een rij
3 niveaus

50% meer specialiteiten met één druk op de knop

	
Profi-uitloop (Chroom) voor microschuimG2
voor vederlicht melkschuim en warme melk

Design en materialen
Display
Amber / witte kopjesverlichting
Poederschacht voor gemalen koffie

	
AromaG3 molen en Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
TFT-kleurendisplay

voor optimale koffiekwaliteit

	
Bedieningsconcept met TFT-display aan voorzijde van de machine
Smart connect

JURA - If you love coffee

