WE8
Voor ultiem koffiegenot op de werkplek
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WE8

Compact met veel keuzemogelijkheden

WE8 - Dark Inox

Voordelen
 et Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
H
optimaliseert de extractietijd
van korte-koffiespecialiteiten en
garandeert koffie op barista-niveau
Intelligent Water System (I.W.S.®)
detecteert automatisch het filter
terwijl CLARIS Smart en CLARIS
Pro Smart perfecte waterkwaliteit
waarborgen
T oetsen aan de voorzijde van
de machine en de moderne
TFT-kleurendisplay maken de
bediening uiterst eenvoudig,
zelfs voor onervaren gebruikers
T raploos in hoogte verstelbare
uitloop voor microschuimG2 voor
cappuccino, latte macchiato en
flat white, met één druk op de knop
 euze uit 16 verschillende
K
specialiteiten, van koffieklassiekers
tot espresso macchiato, koffie
speciaal en water voor thee

Aanbevolen accessoires
	Cup Warmer met
lade voor accessoires

	Cool Control
	Milk Cooler Piccolo
	Smart Connect
	Intelligente betaalbox
	Coffee to go meubel

Een werkplek zonder koffie is ondenkbaar. Koffie inspireert en stimuleert de creativiteit.
Bovendien bevordert het de communicatie. Daarom heeft JURA koffiemachines ontwikkeld
voor ultiem koffiegenot op locaties waar dagelijks zo’n 30 kopjes koffie worden gedronken:
de WE-serie. De WE8 biedt een keuze uit 16 verschillende specialiteiten. Met één druk op de
knop stroomt de gekozen specialiteit in het kopje!
Innovatieve technologieën – perfecte koffiekwaliteit
In de WE8 heeft JURA de modernste technologieën toegepast. Het door JURA ontwikkelde
Pulse Extraction Process (P.E.P.®) optimaliseert de extractietijd van korte-koffiespecialiteiten:
bij de bereiding van ristretto en espresso wordt heet water met korte tussenpozen door de
gemalen koffie geperst. Voor koffie op barista-niveau. De 6-traps AromaG3 molen zorgt voor
een perfecte maling. De bonen worden altijd vers en snel gemalen, met behoud van het volle
aroma. De uitloop voor microschuimG2 is vervaardigd uit de meest hoogwaardige materialen
en garandeert koffiespecialiteiten met perfect melkschuim.
TÜV-gecertificeerde hygiëne
Hygiëne is essentieel op werkplek. Daarom is de WE8 een uitstekende keuze voor gebruik op
de werkplek, want deze machine biedt, net als alle JURA-koffiemachines, TÜV-gecertificeerde
hygiëne. Geïntegreerde spoel- en reinigingsprogramma’s zorgen - in combinatie met speciaal
voor JURA ontwikkelde reinigingsproducten – voor optimale hygiëne, met één druk op de
knop.
Eenvoudige bediening, veel keuzemogelijkheden
De WE8 is mooi en compact. Toetsen aan de voorzijde en een moderne TFT-display maken
de bediening ervan zeer eenvoudig. De machine biedt een keuze uit 16 verschillende
specialiteiten. Van koffieklassiekers als ristretto en espresso tot espresso macchiato, espresso
doppio, koffie speciaal en water voor groene thee. Maar ook zijn er mogelijkheden om
individueel de koffiesterkte en de waterhoeveelheid voor koffie in te stellen. Met al zijn
keuzemogelijkheden is de WE8 dan ook de perfecte koffiemachine voor locaties waar dagelijks
zo’n 30 kopjes koffie worden gedronken.

WE8 - Chroom

Bereidingstijden

2 × koffie

2 × espresso

2 × ristretto

Heet water (200 ml)

1 minuut

45 seconden

30 seconden

45 seconden
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1 × latte macchiato

1 x flat white

1 × cappuccino 		

1 minuut 26 seconden

58 seconden

56 seconden

WE8

Specificaties
Specifieke voordelen
Aantal individueel programmeerbare specialiteiten
One-Touch functie
Intelligent Water System (I.W.S.®)
Compatibel met J.O.E.®
(JURA Operating Experience, J.O.E.®)
Wireless ready
Heetwater
Automatische herkenning van het gebruik
van voorgemalen koffie
Bewaakte restwaterbak
Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel
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.©)
Multi level AromaG3 molen
Hogedrukpomp, 15 bar
Thermoblok verwarmingssysteem
Doorloopsysteem
JURA-fijnschuimtechnologie
Melksysteem
Weergave onderhoudsstatus
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprog.
Geïntegreerd spoel- en reinigingsprogramma
van het melksysteem
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd
CLARIS Filterpatroon
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0.24 l / Min.

1
1
1

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

TFT-kleurendisplay

In cijfers
In hoogte verstelbare koffie-uitloop
In hoogte verstelbare cappuccino-uitloop
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
3l
500 g
ca. 25
Ca. 1,1 m
230 V ~
1450 W
10A
0W
10 kg
29.5 × 41.9 × 44.4 cm

WE8 Chroom
Artikelnummer
Adviesverkoopprijs (excl. BTW)

15285
€ 1.565,-

WE8 Dark Inox
Artikelnummer
Adviesverkoopprijs (excl. BTW)

15286
€ 1.480,-

HP3

CLARIS Pro Smart /
CLARIS Smart

Energy Save Mode (E.S.M.©)
Zero-Energy Switch of netschakelaar
Instellingen en programmeermogelijkheden
Per bereiding instelbare waterhoeveelheid voor koffie
Programmeerbare en per bereiding
instelbare koffiesterkte
Programmeerbare bereidingstemperatuur
Programmeerbare heetwatertemperatuur
Individueel terugzetbare dagteller
Programmeerbare uitschakeltijd
Aantal bereidingen voor ieder afzonderlijk
product afleesbaar

8 niveaus
2 niveaus
3 niveaus

Inzetbaar op diverse plaatsen
Kantoren en studio’s
Studio’s
Winkels
Bedrijfspanden

JURA Nederland BV | Koraalrood 141 | 2718 SB Zoetermeer
Tel: (079) 33 00 796 | professional@nl.jura.com | www.jura.nl

JURA - If you love coffee

