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Bezkompromisowa jakość

Na każdym etapie, od opracowania produk
tu po gotową kawę w filiżance, JURA spełnia 
najbardziej rygorystyczne szwajcarskie wy
magania jakościowe. Dlatego też niestrudze
nie pracujemy nad nowymi technologiami 
i komponentami. Trafiają one do produkcji 
dopiero po przejściu najtrudniejszych testów 
wytrzymałościowych. Wyników można pos
makować: każdy specjał kawowy to maksy
malna przyjemność. Świeży i indywidualny, 
według własnego gustu. Ekspresy automa
tyczne JURA od wielu lat przekonują także 
niezależne  organizacje konsumenckie oraz 
zajmują w testach czołowe pozycje.

Doskonałe wzornictwo

Szwajcarski design i szwajcarska architektura 
cieszą się najlepszą renomą na całym świecie. 
JURA łączy czyste, wyraziste formy ze szla
chetnymi materiałami, dbając o nadzwyczaj
ną precyzję wykonania i bezkompromisową 
jakość obróbki. Dzięki temu powstają przed
mioty dekoracyjne do wyposażenia wnętrz, 
których siła, połysk i autentyczność są powo
dem do dumy ich właścicieli przez wiele lat. 
A doskonałość obróbki potwierdza wysoką 
jakość produktu. O jakości wzornictwa JURA 
świadczą liczne międzynarodowe nagrody.

Intuicyjna obsługa

Za pomocą ekspresów automatycznych 
JURA można idealnie przyrządzić wszystkie 
rodzaje specjałów kawowych – od ognistego 
ristretto po modne cortado lub flat white – 
po prostu za naciśnięciem jednego przycisku. 
Dba o to przemyślana, intuicyjna koncepcja 
obsługi. A ponieważ liczy się tylko własny do
bry gust, wiele opcji programowania pozwala 
na jak największą indywidualizację. Oczywi
ście konserwacja jest równie bezproblemowa. 
Naciśnięcie przycisku zapewnia nieskazitelną 
higienę. Certyfikat TÜV Rheinland.

01 02 03

Ekspresy automatyczne JURA – 
zawsze właściwy wybór
Ekspresy automatyczne JURA umożliwiają swobodny wybór 
spośród palety świeżych kaw ziarnistych. W prosty sposób za 
naciśnięciem jednego przycisku przygotowują doskonałe specjały 
kawowe – świeżo mielone, nie z kapsułki. Intuicyjna obsługa spra-
wia, że korzystanie z ekspresu jest bardzo proste. A jego doskonałe 
wzornictwo w połączeniu ze szlachetnymi materiałami i najwyższą 
jakością wykonania czynią go przedmiotem dekoracyjnym do 
wyposażenia wnętrz.
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Technologia czyni 
różnicę
Aby delektować się najlepszymi specjałami 
kawowymi przygotowanymi za naciśnię
ciem jednego przycisku, trzeba dyspo
nować najnowszymi technologiami tam, 
gdzie wzrok nie sięga. W ekspresach JURA 
te techno logie wychodzą na pierwszy plan.

Technologia czyni różnicę

Inteligentny młynek P.R.G. (Product Recognising Grinder) 

Aby zapewnić optymalnie zmieloną kawę do każdego oddzielnego 
rodzaju specjału, inżynierowie z firmy JURA opracowali Inteligentny 
młynek P.R.G. (Product Recognising Grinder). Sterowany elektro-
nicznie wielostopniowy wysokowydajny młynek stożkowy ustawia 
się indywidualnie na wcześniej zdefiniowany stopień zmielenia – 
o wiele szybciej, niż byłoby to możliwe ręcznie. Stopień zmielenia 
sięga od bardzo drobno mielonej kawy do przygotowania krótkich 
kaw po grubo mieloną do przedłużonych specjałów. 

Termoblok

Termoblok najnowszej generacji jest kompaktowy i szybko się na-
grzewa. Umożliwia to przygotowanie każdego produktu w wybranej 
temperaturze.

Jednostka zaparzająca 8 generacji 

Jednostka zaparzająca to serce każdego ekspresu do kawy. Firma 
JURA skonstruowała nową, ósmą generację jednostek zaparzają-
cych. Dzięki wykorzystaniu technologii zaparzania 3D, woda rów-
nomiernie przenika przez liczne warstwy zmielonej kawy. W efekcie 
następuje maksymalne wykorzystanie aromatu, zarówno w gorą-
cych specjałach, jak i w kawach typu Cold Brew.

Technologia gładkiej pianki

Innowacyjne dysze do spieniania mleka zostały stworzone specjal-
nie w celu przyrządzania specjałów kawowych z mlekiem i pianką 
mleczną. Dzięki rewolucyjnej technologii gładkiej pianki można 
przygotować delikatną, puszystą piankę mleczną o trwałej kon-
systencji – jak dzieło profesjonalnego baristy.
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Główne zalety

 � Profesjonalny młynek Aroma dla idealnego  rezultatu 
mielenia przez cały okres trwałości

 � Nowy system obiegu płynów rozszerza możliwości 
 ekspresu o specjały baristy i espresso doppio

 � Sztuczna inteligencja automatycznie dopasowuje 
ekran startowy do gustu użytkownika

 � Zaawansowaną technologię perfekcyjnie podkreśla 
wzornictwo w kolorze Diamond Black

Diamond Black, Art. 15245 

Aluminium, Art. 15237

Z6

8

Automatyczne ekspresy do kawy

Linia Z

Linia Z
W 2004 JURA zaprezentowała pierwszy na 
świecie w pełni auto matyczny ekspres do 
kawy do użytku domowego. Ekspresy linii Z 
to  ikony stylu w segmencie super premium, 
zaprojektowane tak, aby zadowolić zarówno 
smakoszy, jak i tych, którzy cenią dobry  design 
oraz doskonałej jakości kawę, w połączeniu 
z prostotą obsługi.

Z10(EA)
Główne zalety

 ■  Inteligentny młynek P.R.G. (Product Recognizing 
Grinder), który elektronicznie dostosowuje stopień 
zmielenia kawy do wybranego specjału kawowego.

 ■  Kawy typu Cold Brew za naciśnięciem jednego 
przycisku, dzięki rewolucyjnemu procesowi 
ekstrakcji na zimno.

 ■  Jednostka zaparzająca ósmej generacji z 
technologią zaparzania 3D – woda równomiernie 
przenika przez liczne warstwy zmielonej kawy, 
uwalniając pełnię aromatu.  

 ■  Wyjątkowy design z wklęsło-wypukłym, 
aluminiowym frontem to dowód na zamiłowanie 
do detali i wyjątkową precyzję wykonania.

Nowość  Signature Aluminium Dark Inox (EA), Art. 15368 
Nowość  Aluminium White (EA) , Art. 15348

Nowość

98
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Główne zalety

 � Niezrównana jakość kawy dzięki młynkowi AromaG3 
oraz Procesowi Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) 

 � Funkcja OneTouch przygotuje 13 specjałów  kawowych 
od klasycznego espresso po modną flat white za naci
śnięciem jednego przycisku

 � Wysublimowane zaokrąglone kształty podkreślone 
 unikatowym pokrętłem Rotary Switch Blue Crystal, 
 szklany grill na filiżanki oraz chromowane elementy 
 wylewki kawy 

 � Inteligentny system wody (I.W.S.®) z automatycznym 
 czujnikiem filtra CLARIS Smart zapewnia najwyższej 
 jakości wodę

Piano White, Art. 15165

J6

10

Linia J
Nowoczesne ekspresy do kawy porywające 
niezliczonymi możliwościami przygotowa
nia wybitnych specjałów przy jednoczesnej 
bardzo intuicyjnej, prostej obsłudze. Wzornic
two linii J zostało niejednokrotnie docenione 
w konkursach wzorniczych.

Linia J

11
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Główne zalety

� Najwyższa jakość kawy dzięki młynkowi AromaG3

i  Procesowi Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)

� 4,3calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy
o wysokiej rozdzielczości zapewnia intuicyjną
 obsługę

� Profesjonalna dysza do spieniania mlekaG2 do
przyrządzania delikatnej pianki mlecznej i ciepłe
go mleka

� Funkcja OneTouch dla 15 specjałów kawowych –
od espresso po latte macchiato

S8 Chrome, Art. 15187 

S8 Moonlight Silver, Art. 15202 

S80 Piano Black, Art. 15204

S8S8(EA)
Główne zalety

 ■ Najwyższa jakość kawy dzięki Profesjonalnemu 
Młynkowi AromaG3 i  Procesowi Ekstrakcji 
Pulsacyjnej (P.E.P.®)

 ■ 4,3 calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy  
o wysokiej rozdzielczości zapewnia intuicyjną 
obsługę

 ■ Profesjonalna dysza do spieniania mlekaG2 do 
przyrządzania delikatnej pianki mlecznej i ciepłe-
go mleka

 ■ Funkcja One Touch dla 15 specjałów kawowych –
od espresso po latte macchiato

12

Linia S
Stylowa linia S o charakterystycznym, posągo
wym designie bryluje jakością i precyzją pod 
każdym względem. Łączy to, co najlepsze w kla
sie kompaktowej z elementami z segmentu 
premium, a nawet zachwyca elementami GIGA. 
Imponująca różnorodność specjałów oraz mi
strzowski rezultat parzenia kawy przekonają 
nawet wymagających koneserów. Koncepcja 
obsługi spełnia wszelkie wymogi w zakresie 
prostoty i inteligencji. Linia S tworzy nowy 
segment automatycznych ekspresów do kawy: 
„Premium MidSegment”.

Linia S
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Nowość  Chrom (EA), Art. 15380
Nowość  Moonlight Silver (EA), Art. 15382
Nowość  Piano Black (EA), Art. 15381

Nowość
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Linia E
Regularne, symetryczne kształty, harmonijne linie i dopracowa
ne najdrobniejsze szczegóły nadają ekspresom linii E elegancki 
wygląd, który doskonale pasuje do każdej kuchni. Odnoszącą 
największe sukcesy linię automatycznych ekspresów do kawy 
JURA wyposażono w innowacyjne technologie, zapewniające wy
śmienite walory smakowe, które spełnią oczekiwania najbardziej 
wymagających smakoszy kawy.

14

Linia E
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E8 Platinum, Art. 15293

Główne zalety

 ■ Najwyższa jakość specjałów kawowywch dzięki 
zastosowaniu młynka AromaG3 i Procesu Ekstrakcji 
Pulsacyjnej (P.E.P.®)

 ■ Funkcja One-Touch pozwala na łatwe 
przygotowanie modnych specjałów, takich jak latte 
macchiato, cappuccino i flat white za naciśnięciem 
jednego przycisku

 ■ Inteligentny system wody (I.W.S.®) z 
automatycznym czujnikiem filtra CLARIS Smart 
zapewnia najwyższej jakości wodę

 ■ Dotykowy i kolorowy wyświetlacz TFT ze 
sztuczną inteligencją zapewnia komfortową 
obsługę ekspresu od frontu

E8 Touch

Nowość  E8 (EB) Dark Inox, Art. 15364
Nowość  E8 (EB) Moonlight Silver, Art. 15336
Nowość  E8 (EB) Piano White, Art. 15353

*model E8 (EB) dostępny w sprzedaży od 01.2021 r.

Nowość  

Główne zalety

 ■ Najwyższa jakość specjałów kawowywch dzięki 
zastosowaniu nowego Profesjonalnego młynka 
Aroma i Procesu Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)

 ■ Automatyczne czyszczenie systemu mlecznego za 
pomocą funkcji One-Touch

 ■ 17 specjałów kawowych, w tym kawa Barista 
i Barista Lungo

 ■ Inteligentny system wody (I.W.S.) 
z automatycznym czujnikiem filtra CLARIS Smart 
zapewnia najwyższej jakości wodę

 ■ Kolorowy wyświetlacz TFT 2,8’’ ze sztuczną 
inteligencją zapewnia komfortową obsługę 
ekspresu od frontu

E8 (EB)*
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E6
Główne zalety

� Dodatkowa strona w menu produktu rozszerza
wybór do łącznie 11 specjałów

� Młynek AromaG3 oraz Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej
(P.E.P.®) gwarancją doskonałej jakości kawy

� Koncepcja obsługi od frontu, na kolorowym
 wyświetlaczu TFT o średnicy 2,8" oraz napełniany
od przodu zbiornik na wodę

� Wkład filtra CLARIS Smart gwarantuje doskonałą
jakość wody i jest automatycznie rozpoznawany
przez I.W.S.®

Platinum, Art. 15376 
Piano White, Art. 15327

E6 (EB) Platinum, Art. 15376

Główne zalety

 ■  Dodatkowa strona w menu produktu rozszerza 
wybór do łącznie 11 specjałów

 ■  Młynek AromaG3 oraz Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej 
(P.E.P.®) gwarancją doskonałej jakości kawy

 ■  Koncepcja obsługi od frontu, na kolorowym 
 wyświetlaczu TFT o średnicy 2,8” oraz napełniany 
od przodu zbiornik na wodę

 ■  Wkład filtra CLARIS Smart gwarantuje doskonałą 
jakość wody i jest automatycznie rozpoznawany 
przez I.W.S.®

E6 (EB)

19
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Główne zalety

 � Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) optymalizuje 
czas ekstrakcji oferując espresso w standardzie 
 najlepszych, światowych kawiarni

 � System Easy Cappuccino, umożliwiający przygoto
wanie cappuccino jednym ruchem ręki

 �  Inteligentny system wody (Intelligent Water  System, 
I.W.S.®) z automatycznym czujnikiem filtra 
 CLARIS Smart zapewnia doskonałą jakość wody 
dla  wyśmienitej kawy

 � Intuicyjną obsługę zapewnia wyświetlacz tekstowy 
i  ergonomiczne pokrętło na panelu przednim

D6 Platinum, Art. 15181 

D60 Piano Black, Art. 15193

D6

18

Linia D

Linia D
Linia D charakteryzuje się prostymi, czystymi 
formami oraz najwyższą jakością wykonania. 
Obsługa wyświetlacza tekstowego i pokrę
tła o zoptymalizowanej ergonomii są łatwe 
i intuicyjne. Podobnie intuicyjny jest panel 
programowania i konserwacja. Dzięki pionier
skim technologiom kawowe klasyki o jakości 
niczym od najlepszego baristy płyną do fili
żanki po wykonaniu zaledwie kilku ruchów.

21

D6 Platinum, Art. 15293

D6 Piano Black, Art. 15324
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Linia ENA

25

Linia ENA
Niewielka, niezwykła, nieskomplikowana – tak prezentuje się 
 nowoczesna linia ENA. Stworzona specjalnie z myślą o najmniej
szych przestrzeniach i wyposażona w liczne innowacje, które 
zapewniają doskonałe specjały kawowe, w mgnieniu oka pod
bije serca wszystkich miłośników kawy i designu. Jej intuicyjna 
 obsługa prowadzi najkrótszą drogą do przyjemności. Jeden  element 
wyróżnia się w prostej, uniwersalnej konstrukcji: zbiornik na wodę 
o cylindrycznym kształcie.

2322
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 Signature Line
Pierwsza na świecie obudowa ekspresu au
tomatycznego z masywnego aluminium 
o  grubości 3 milimetrów okrywa ENA 8 
 Signature Line. Zachwyca absolutną precyzją 
i wysokiej jakości wykończeniem powierzch
ni. Szczegóły, takie jak zaokrąglone ściany 
boczne w promieniu 4000 lub odpowied
nio wygięte krawędzie, w połączeniu z kosz
towną, nowoczesną technologią produkcji 
istotnie wpływają na wygląd tego dzieła tra
dycyjnej sztuki rzemieślniczej.

27

Główne zalety

� Mały: zaledwie 27,1 × 32,3 × 44,5 cm 

� Piękny: wykonany z masywnego aluminium
o grubości 3 mm i z okrągłym zbiornikiem na
wodę z diamentowym designem

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

� Doskonały: 12 specjałów za naciśnięciem jednego
przycisku – w tym cortado i kawa Barista

Massive Aluminium, Art. 15330

ENA 8
Signature Line

25
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ENA 8
Główne zalety

 � Wymiary zaledwie 27,1 × 32,3 × 44,5 cm

 � Piękny wygląd z cylindrycznym 
 zbiornikiem na wodę

 � Łatwa obsługa za pomocą 
 wyświetlacza TFT i pól obsługi

 � 10 specjałów za naciśnięciem jednego 
przycisku – ze świeżo mielonej kawy, 
nie z kapsułki

Nordic White, Art. 15239

Metropolitan Black, Art. 15253

Sunset Red, Art. 15255

28

Główne zalety

� Mały: zaledwie 27,1 × 32,3 × 44,5 cm 

� Piękny: całość w kolorze Metropolitan Black
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 – w tym cortado i kawa Barista

Full Metropolitan Black, Art. 15339

 ENA 8

2726

Główne zalety

 ■ Mały: zaledwie 27,1 × 32,3 × 44,5 cm 

 ■ Piękny: całość w kolorze Full Metropolitan Black 
lub Full Nordic White 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 – w tym cortado i kawa Barista

ENA 8 Touch

Full Nordic White, Art. 15332

Full Metropolitan Black, Art. 15339



Nowość   ENA4 Full Metropolitan Black (EA), Art. 15344

Nowość  

Główne zalety

 ■  Najlepsza jakość kawy dzięki nowo opracowanej 
inteligentnej technologii P.E.P.® dla jeszcze 
większej swobody programowania ulubionej kawy.

 ■  Młynek AromaG3 mieli ziarna kawy szybko, ale 
delikatnie, zachowując przy tym jej cenny aromat.

 ■  Przyjemność za jednym dotknięciem dzięki łatwej 
obsłudze i wstępnie zaprogramowanym funkcjom.

 ■  Nowoczesny, kompaktowy design w atrakcyjnych 
wersjach kolorystycznych Full Metropolitan Black 
i Full Nordic White.

ENA4 (EA)

29



Nowość   ENA4 Full Nordic White (EA), Art. 15345

Nowość  

Główne zalety

 ■  Najlepsza jakość kawy dzięki nowo opracowanej 
inteligentnej technologii P.E.P.® dla jeszcze 
większej swobody programowania ulubionej kawy.

 ■  Młynek AromaG3 mieli ziarna kawy szybko, ale 
delikatnie, zachowując przy tym jej cenny aromat.

 ■  Przyjemność za jednym dotknięciem dzięki łatwej 
obsłudze i wstępnie zaprogramowanym funkcjom.

 ■  Nowoczesny, kompaktowy design w atrakcyjnych 
wersjach kolorystycznych Full Metropolitan Black 
i Full Nordic White.

ENA4 (EA)

31
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Dopełnienie przyjemności
Aromat perfekcyjnie przyrządzonej kawy może tylko zyskać, jeśli 
odpowiednio podgrzejemy filiżanki i pozwolimy, by powstała 
optymalna crema. Świeże, chłodne mleko jest idealne do przyrzą
dzania pianki mlecznej. W ten sposób można przyrządzić dosko
nałe modne specjały wykończone kremową pianką. W tym celu 
JURA stworzyła akcesoria oferujące najwyższy możliwy poziom 
komfortu i wygody, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyż
szej przyjemności picia kawy. Do automatycznego ekspresu do 
kawy można dodawać kolejne moduły, według indywidualnych 
preferencji.

30

Akcesoria

Dopełnienie przyjemności

3332
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Akcesoria 
do mleka

33

Cool Control
Biała, 1 l, Art. 24071

Czarna, 1 l, Art. 24055

Urządzenie do 
 spieniania mleka 
Hot & Cold
Art. 24019

Próżniowy  pojemnik 
na mleko ze stali 
nierdzewnej
0,6 l, Art. 65381

0,4 l, Art. 68166

Szklany pojemnik 
na mleko
0,5 l, Art. 72570

Wireless Transmitter
Do chłodziarki Cool Control, 1 l, Art. 24031

Pojemnik do czyszczenia 
systemu mlecznego
Art. 72230

32

Akcesoria 
do mleka

Pojemnik do czyszczenia 
systemu mlecznego G2
Art. 24219

3534

Czarna, 1l, Art. 24182 

Biała, 1l, Art. 24071
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Zestaw akcesoriów 
 podłączeniowych do 
 systemów mlecznych

35

Profesjonalna dysza  
do spieniania mlekaG2

Art. 24120

Profesjonalna dysza 
do  spieniania mleka
Art. 72168

Zestaw wymiennych końcówek do dysz  spieniających
1 Zestaw 10 sztuk, do A7 / ENA 8 , Art. 72595

2 Zestaw 10 sztuk, do Z6 / J6 / S8 / E8 / E6 / D6, Art. 72228

Zestaw akcesoriów 
 podłączeniowych do 
 systemów mlecznych
HP1, Art. 24115

HP2, Art. 24116

HP3, Art. 24117

Przewód mleka z osłoną 
ze  stali  nierdzewnej
HP1, Art. 24112

HP2, Art. 24113

HP3, Art. 24114

Dysza do spieniania 
mleka
Art. 72166

1 2
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Szklanki do  espresso
Zestaw 2 sztuk, Art. 71451

Szklanki do  latte  macchiato
Pojemność 220 ml, wysokość 10,5 cm,

zestaw 2 sztuk, Art. 71792

Szklanki do  latte  macchiato
Pojemność 270 ml, wysokość 14 cm,  

zestaw 2 sztuk, Art. 69870

Filiżanki do 
 espresso
Zestaw 2 sztuk, Art. 66497

Filiżanki do kawy
Zestaw 2 sztuk, Art. 66499

Filiżanki do cappuccino
Zestaw 2 sztuk, Art. 66501

Łyżeczki do  espresso
Zestaw 6 sztuk, Art. 66964

Łyżeczki do kawy
Zestaw 6 sztuk, Art. 66962

Łyżeczki do latte macchiato
Zestaw 6 sztuk, Art. 67386

Pojemnik na sypką 
czekoladę
Art. 67009

Zastawa stołowa

39

Podgrzewacz do filiżanek S
Biały, Art. 24175

Czarny, Art. 24176

Podgrzewacz  
do filiżanek



38 *Dostępny dla wszystkich automatycznych ekspresów do kawy kompatybilnych ze Smart Connect i w niego wyposażonych.

JURA Operating 
 Experience (J.O.E.®)
JURA Operating Experience – wszystkie funkcje au-
tomatycznych ekspresów do kawy JURA na Twoim 
smartfonie oraz także Apple Watch. Nazwij dowolnie 
swoje ulubione specjały i przydziel im wybrany obrazek. 
Za pomocą suwaka możesz dostosować ustawienia 
do własnych upodobań.

Za pomocą J.O.E.® zawsze i wszędzie możesz wpro-
wadzać indywidualne ustawienia produktu. J.O.E.® 
informuje o aktualnych komunikatach o stanie urzą-
dzenia oraz o tym, kiedy należy, np. dolać wody lub 
dosypać ziaren kawy.

Smart Connect
Art. 72167

J.O.E.®
Dostępny w App Store / 
 Sklepie  Google Play

J·O·E·

Espresso

Caffè Barista

Cappuccino

Ristretto

Kaffee

Espresso macchiato

Willkommen

J·O·E·

Espresso

Caffè Barista

Cappuccino

Ristretto

Coffee

Espresso macchiato

Welcome

Caffè Barista

Cappuccino

tto

Coffee

Espresso macchiato

J·O·E·

Ristrett

Welcome
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Różnorodność specjałów

J.O.E.® jest w pełni nastawiony 
na spełnianie Twoich życzeń 
dotyczących kawy. Nazwij do
wolnie swoje ulubione specjały 
i przydziel im wybrany obrazek. 
Jeśli chcesz, za pomocą suwaków 
możesz dostosować ustawienia 
do swoich osobistych preferencji 
i cieszyć się kawą dopasowaną 
do Twojego indywidualnego 
gustu.

Apple Watch

J.O.E.® synchronizuje ostatnio 
wybrany specjał z Apple Watch. 
Aby raz po raz przygotowywać 
swój ulubiony specjał przy uży
ciu indywidualnych ustawień, 
wystarczy dotknąć Apple Watch.

Skróty Siri

Dzięki J.O.E.® ekspres automa
tyczny JURA będzie posłuszny 
słowom. Przypisz skróty Siri (od 
iOS 12) do swoich ulubionych 
specjałów i skorzystaj z wielu 
możliwości oferowanych przez 
polecenia głosowe.

Konserwacja

J.O.E.® krok po kroku prowadzi 
Cię za pomocą obrazów i tek
stu przez wszystkie programy 
konserwacyjne. W razie potrze
by krótkie filmy instruktażowe 
mogą pomóc w kwestii obsługi. 
Tak prosto dbasz o certyfikowa
ny przez TÜV standard higienicz
ny JURA.

WiFi Connect
Art. 24160
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Oryginalne produkty do konserwacji

Profesjonalna 
konserwacja dla 
wyśmienitego 
smaku kawy
Codzienna konserwacja urządzenia i przestrze
ganie higieny w obchodzeniu się z mlekiem, 
kawą i wodą mają decydujące znaczenie dla 
utrzymania stałej, doskonałej jakości kawy 
w  filiżance. Zintegrowany program czyszcze
nia będący częścią każdego automatycznego 
ekspresu do kawy JURA skutecznie rozpuszcza 
tłuszcz z ziaren kawy, począwszy od opaten
towanej jednostki zaparzającej aż po wylewkę 
kawy.

Właściwości
higieniczne

CERTYFIKAT

Konserwacja

Profesjonalna konserwacja dla wyśmienitego smaku kawy

41

Ściereczka 
z  mikrofibry
1 sztuka, Art. 69457

2-fazowe tabletki 
 czyszczące
6 sztuk, Art. 62715

Bez fosforanów

2-fazowe tabletki 
 odkamieniające
3 × 3 sztuki, Art. 61848

Bez fosforanów

Płyn czyszczący do 
 systemu mlecznego
250 ml, Art. 63801

Bez fosforanów

CLICK&CLEAN  
Środek do czyszczenia 
systemu mlecznego
90g, Art. 24158

CLICK&CLEAN  
opakowanie uzupełniające
90g, Art. 24157 
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CLARIS White
3 sztuki, Art. 68739 
1 sztuka, Art. 60209

CLARIS Blue
3 sztuki, Art. 71312 
1 sztuka, Art. 71311

CLARIS Smart
Do automatycznych 
 ekspresów do kawy z I.W.S.®

3 sztuki, Art. 71794 
1 sztuka, Art. 71793

CLARIS Smart mini
Do ENA 8 
1 sztuka, Art. 24102
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Oryginalne filtry CLARIS

Twoja woda, świeżo 
 przefiltrowana
Odpowiedniej jakości woda ma decydujące znaczenie dla smaku, 
ponieważ kawa składa się w 98 % z wody. Dzięki nowej, zoptymali
zowanej formule, przeznaczonej do stosowania na całym świecie, 
filtr CLARIS skutecznie usuwa z wody kamień, chlor i metale 
ciężkie. Filtr CLARIS zapewnia tym samym optymalną ochronę 
ekspresu i gwarantuje najwspanialszy smak kawy. Dzięki profe
sjonalnej zasadzie przepływu do góry woda jest świeżo filtrowana 
przy każdym przyrządzeniu kawy. CLARIS absorbuje szkodliwe 
substancje, ale zachowuje właściwą ilość związków fluoru, które 
działają jako decydujące nośniki smaku przy rozwijaniu aromatu. 
W ten sposób każdy specjał kawowy dostarczy doskonałych wrażeń 
smakowych. Dodatkowo zastosowanie filtra CLARIS sprawia, że 
odkamienianie staje się zbędne.

Metale ciężkie

Chlor
Kamień
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Kawy

Wyrafinowany smak kaw  premium JURA

45

Wyrafinowany smak kaw 
 premium JURA
JURA swój pierwszy ekspres do kawy zaprezentowała w 1937 roku, 
natomiast pierwszy automatyczny ekspres pojawił się w połowie lat 
80tych. W 1994 roku JURA prezentując ekspres IMPRESSA 500 
całkowicie zrewolucjonizowała rynek. Tylko firma, która  koncentruje 
się na kawie może opracować tak daleko idące innowacje. Dlatego 
też w Niederbuch siten posiadamy własną palarnię, w której nasi 
eksperci od lat w sposób tradycyjny wypalają różne rodzaje i mie
szanki kaw, aby zaspokoić najbardziej wysublimowane gusta.

47



46

Intensywność 

Stopień palenia 

Intensywność 

Stopień palenia 
 

Impressa, Blend

Pochodzenie / zbiór
Tę fenomenalną mieszankę skomponowaliśmy dla 
Państwa z 70 % ziaren arabiki i 30 % ziaren robusty. 
Pełnię smaku zawdzięcza ona szlachetnym, surowym 
ziarnom kawy z Meksyku, Brazylii i Ugandy. 

Smak
Wyrazistą mieszankę kawową espresso, pełną ognia 
i esencji, idealnie charakteryzuje typowo włoski styl.

Café Crème, Blend

Pochodzenie / zbiór
Mieszanka kawowa café crème płynnie łączy dosko
nałe gatunki kawy z Gwatemali, Brazylii i Kostaryki.

Smak
Nasza subtelna, lekka, łagodna w smaku, a mimo to 
aromatyczna i wyśmienicie harmonijna mieszanka 
kawowa café crème zadowoli nawet najbardziej wy
bredne podniebienia.

250 g, Art. 68016250 g, Art. 68746
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Intensywność 

Stopień palenia 

Intensywność 

Stopień palenia 
 

Impressa, Blend

Pochodzenie / zbiór
Tę fenomenalną mieszankę skomponowaliśmy dla 
Państwa z 70 % ziaren arabiki i 30 % ziaren robusty. 
Pełnię smaku zawdzięcza ona szlachetnym, surowym 
ziarnom kawy z Meksyku, Brazylii i Ugandy. 

Smak
Wyrazistą mieszankę kawową espresso, pełną ognia 
i esencji, idealnie charakteryzuje typowo włoski styl.

Café Crème, Blend

Pochodzenie / zbiór
Mieszanka kawowa café crème płynnie łączy dosko
nałe gatunki kawy z Gwatemali, Brazylii i Kostaryki.

Smak
Nasza subtelna, lekka, łagodna w smaku, a mimo to 
aromatyczna i wyśmienicie harmonijna mieszanka 
kawowa café crème zadowoli nawet najbardziej wy
bredne podniebienia.

250 g, Art. 68016250 g, Art. 68746
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Malabar Monsooned, Pure Origin

Pochodzenie / zbiór
Wysokiej jakości arabika z Indii. Malabar jest uprawia
na w stanie Kerala. Indyjska kawa zawdzięcza swoją 
sławę głównie specjalnej metodzie przetwarzania, 
zwanej „monsooning”.

Smak
Metoda ta pozwala uzyskać jedyny w swoim rodzaju 
smak indyjskiej kawy Malabar Monsooned. Delikatna 
dla układu trawiennego kawa, niezawierająca kwa
sów, o aromatycznym, mocnym i pełnym smaku.

San Antonio, Pure Origin

Pochodzenie / zbiór
Plantacje są położone na północnych krańcach Hon
durasu, w regionie otaczającym San Antonio de la 
Cumbre. Uprawiane tam krzewy kawy rosną na wy
sokości 1200 – 1500 m n. p. m. w samym sercu tropi
kalnego świata roślin

Smak
Kawę tę cechuje lekkość i elegancja. Wyjątkowo sub
telna nuta ciemnej czekolady i arbuza nadaje kawie 
czarującej, lekkiej słodyczy.

Intensywność 

Stopień palenia 

Intensywność 

Stopień palenia 

250 g, Art. 70961250 g, Art. 68011

Impressa, Blend

Pochodzenie / zbiór

Tę fenomenalną mieszankę skomponowaliśmy 
dla Państwa z 70 % ziaren arabiki i 30 % ziaren 
robusty. Pełnię smaku zawdzięcza ona szla-
chetnym, surowym ziarnom kawy z Meksyku, 
Brazylii i Ugandy. 

Smak

Wyrazistą mieszankę kawową espresso, pełną 
ognia i esencji, idealnie charakteryzuje typowo 
włoski styl.

Café Crème, Blend

Pochodzenie / zbiór

Mieszanka kawowa café crème płynnie łączy 
dosko nałe gatunki kawy z Gwatemali, Brazylii 
i Kostaryki.

Smak

Nasza subtelna, lekka, łagodna w smaku, 
a mimo to aromatyczna i wyśmienicie harmo-
nijna mieszanka kawowa café crème zadowoli 
nawet najbardziej wy bredne podniebienia..

Malabar Monsooned, Pure Origin

Pochodzenie / zbiór

Wysokiej jakości arabika z Indii. Malabar jest 
uprawia na w stanie Kerala. Indyjska kawa 
zawdzięcza swoją sławę głównie specjalnej 
metodzie przetwarzania, zwanej „monsooning”.

Smak

Metoda ta pozwala uzyskać jedyny w swoim 
rodzaju smak indyjskiej kawy Malabar Mon-
sooned. Delikatna dla układu trawiennego 
kawa, niezawierająca kwa sów,  o aromatycz-
nym, mocnym i pełnym smaku.

250 g, Art. 68746 250 g, Art. 68016 250 g, Art. 68011 250 g, Art. 70961 250 g, Art. 24199
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Malabar Monsooned, Pure Origin

Pochodzenie / zbiór
Wysokiej jakości arabika z Indii. Malabar jest uprawia
na w stanie Kerala. Indyjska kawa zawdzięcza swoją 
sławę głównie specjalnej metodzie przetwarzania, 
zwanej „monsooning”.

Smak
Metoda ta pozwala uzyskać jedyny w swoim rodzaju 
smak indyjskiej kawy Malabar Monsooned. Delikatna 
dla układu trawiennego kawa, niezawierająca kwa
sów, o aromatycznym, mocnym i pełnym smaku.

San Antonio, Pure Origin

Pochodzenie / zbiór
Plantacje są położone na północnych krańcach Hon
durasu, w regionie otaczającym San Antonio de la 
Cumbre. Uprawiane tam krzewy kawy rosną na wy
sokości 1200 – 1500 m n. p. m. w samym sercu tropi
kalnego świata roślin

Smak
Kawę tę cechuje lekkość i elegancja. Wyjątkowo sub
telna nuta ciemnej czekolady i arbuza nadaje kawie 
czarującej, lekkiej słodyczy.

Intensywność 

Stopień palenia 

Intensywność 

Stopień palenia 

250 g, Art. 70961250 g, Art. 68011

San Antonio, Pure Origin

Pochodzenie / zbiór

Plantacje są położone na północnych krańcach 
Hon durasu, w regionie otaczającym San Antonio 
de la Cumbre. Uprawiane tam krzewy kawy rosną 
na wy sokości 1200 – 1500 m n. p. m. w samym sercu 
tropi kalnego świata roślin

Smak

Kawę tę cechuje lekkość i elegancja. Wyjątkowo 
sub telna nuta ciemnej czekolady i arbuza nadaje 
kawie czarującej, lekkiej słodyczy.

World of Coffee, Pure Origin

Pochodzenie / zbiór

Doskonała jakość prosto z Indii: stuprocentowa 
arabika z certyfikatem „Mysore Nuggets Extra 
Bold, AAA” ze stanu Karnataka, gdzie kawa jest 
uprawiana na wysokości 900 – 1200 m n.p.m.

Smak

Dzięki naturalnej słodkości i owocowym smaku 
świetnie nadaje się zarówno do specjałów na 
gorąco, jak i specjałów Cold Brew.

Intensywność

Stopień palenia
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Serwis

Niekończąca się przyjemność picia kawy

49

Niekończąca się przyjemność 
picia kawy
Kawa jest napojem pobudzającym i stymulującym, przyjemnością, 
z której niełatwo zrezygnować. Dlatego oferujemy Państwu szeroką 
paletę usług, aby mogli Państwo nieprzerwanie czerpać przyjem
ność z picia kawy. Nasi specjaliści z działu obsługi klienta udzielą 
Państwu wszelkich porad i odpowiedzą na wszystkie pytania doty
czące Państwa automatycznego ekspresu do kawy, a w przypadku 
awarii zorganizują na Państwa życzenie odbiór urządzenia z domu. 
Jeśli przywiozą Państwo urządzenie do nas, do Hospitality Center 
w Warszawie, powitamy Państwa w naszym szwajcarskim centrum 
serwisowym, oferując wyjątkowe usługi.
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Z10 (EA) J6 S8 (EA) E8 Touch

Liczba specjałów kawowych 32 13 15 12

Proces ekstrakcji na zimno ■

Inteligentne wstępne podgrzewanie ■ ■

Technologia parzenia 3D ■

Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) ■

Tryb inteligentny ■ ■

JURA Cockpit z wskaźnikiem statusu konserwacji ■

Połączenie WiFi z siecią domową ■

Nadajnik w zestawie WiFi Connect Smart Connect Smart Connect

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

Funkcja One-Touch Lungo ■

Funkcja One-Touch ■ ■ ■ ■

Młynek
Inteligentny młynek P.R.G.  
(Product Recognising Grinder)

Wielostopniowy młynek Aroma G3 Profesjonlany młynek Aroma Wielostopniowy młynek Aroma G3

System grzewczy termoblok 1 1 1 1

System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej HP3 HP3 HP3

Kompatybilność z J.O.E.® ■ ■ ■ ■

Wyświetlacz 4,3“ kolorowy wyświetlacz dotykowy kolorowy TFT 4,3“ kolorowy wyświetlacz dotykowy kolorowy TFT z panelem dotykowym

Zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów ■ ■ ■ ■

Inteligentny System Filtrowania Wody (Intelligent Water 
System, I.W.S.)

■ ■ ■ ■

Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One-
Touch (automatyczne) ■

Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV ■ ■ ■ ■

Podwójna wylewka z regulacją wysokości / szerokości 78 – 150 mm / 24 – 50 mm

Wylewka kawy z regulacją wysokości / szerokości 65 – 111 mm  / 20 – 50 mm 72 – 118 mm  / – 65 – 111 mm  / –

Wylewka cappuccino z regulacją wysokości 110 – 153 mm 111 – 157 mm 107 – 153 mm

Pojemność zbiornika wody 2,4 l 2,1 l 1,9 l 1,9 l

Pojemność pojemnika na ziarna kawy 280 g 250 g 280 g 280 g

Napięci / moc znamionowa 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W

Waga 13 kg 10,9  kg 10 kg 9,8 kg

Wymiary (szer. × wys. × gł.) 32 × 38 × 45 cm 28,5 × 34,2 × 43,3 cm 28 × 34,8 × 44,4 cm 28 × 35,1 × 44,6 cm

Numer artykułu, oznaczenie produktu
15368, Aluminium Dark Inox (EA)
15348, Aluminium White (EA)

15165 Piano White
15380, Chrom (EA) 
15382, Moonlight Silver (EA)
15381, Piano Black (EA)

15293, Platinum Touch

Dane techniczne
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(EA) Signature Line (EA)

Smart Connect

Wielostopniowy młynek Wielostopniowy młynek Wielostopniowy młynek 

dotykowy dotykowy 

– mm – mm – mm

l l

g g g

V~ / W V~ / W V~ / W

kg kg kg

× × cm × × cm × × cm

  Signature Line   Touch

Smart Connect

Wielostopniowy młynek  Wielostopniowy młynek  Wielostopniowy młynek  

dotykowy dotykowy 

 –  mm  –  mm  –  mm

 l l  l

 g  g  g

 V~ /  W  V~ /  W  V~ /  W

 kg  kg  kg

 ×  ×  cm  ×  ×  cm  ×  ×  cm

Ponieważ nie ustajemy w dążeniu do doskonałości na bieżąco stara-
my się modyfikować nasze urządzenia według aktualnego stanu wie -
dzy, stąd zarówno kolorystyka jak i specyfikacja ostatecznych urzą -
dzeń może odbiegać od tej prezentowanej w katalogu. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za błędy w druku ani odchylenia kolorystyczne 

-

wyposażenia urządzeń. 

© -

zgodą JURA.

E8 (EB) ENA 8 (EA) Touch Signature Line ENA 8 Touch ENA 8 E6 (EB) D6 ENA 4 (EA)

Liczba specjałów kawowych 17 12 12 10 11 7 4

Proces ekstrakcji na zimno

Inteligentne wstępne podgrzewanie ■ ■ ■ ■ ■ ■

Technologia parzenia 3D ■

Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)

Tryb inteligentny ■ ■ ■

JURA Cockpit z wskaźnikiem statusu konserwacji ■

Połączenie WiFi z siecią domową ■ ■

Nadajnik w zestawie Smart Connect

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

Funkcja One-Touch Lungo ■ ■ ■ ■

Funkcja One-Touch ■ ■ ■ ■ ■

Młynek Profesjonalny młynek Aroma Wielostopniowy młynek Aroma G3 Wielostopniowy młynek Aroma G3 Wielostopniowy młynek Aroma G3 Profesjonalny młynek Aroma Wielostopniowy młynek Aroma G2 Wielostopniowy młynek Aroma G3

System grzewczy termoblok 1 1 1 1 1 1 1

System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej HP3 HP1 HP1 HP1 HP1 HP1

Kompatybilność z J.O.E.® ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wyświetlacz 2.8“ kolorowy wyświetlacz 2.8“ kolorowy wyświetlacz dotykowy 2.8“ kolorowy wyświetlacz dotykowy 2.8“ kolorowy wyświetlacz 2.8“ kolorowy wyświetlacz Wyświetlacz tekstowy Wyświetlacz symboli

Zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów ■

Inteligentny System Filtrowania Wody (Intelligent Water 
System, I.W.S.)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji  
One-Touch (automatyczne)

■

Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Podwójna wylewka z regulacją wysokości / szerokości

Wylewka kawy z regulacją wysokości / szerokości 65 – 111 mm  / – 68 – 138 mm  / – 68 – 138 mm  / – 68 – 138 mm  / – 65 – 111 mm  / – 64 – 110 mm  / – 75 – 105 mm  / –

Wylewka cappuccino z regulacją wysokości 107 – 153 mm

Pojemność zbiornika wody 1,9 l 1,1 l 1,1 l 1,1 l 1,9 l 1,9 l 1,1 l

Pojemność pojemnika na ziarna kawy 280 g 125 g 125 g 125 g 280 g 200 g 125 g

Napięci / moc znamionowa 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W 230 V~ / 1450 W

Waga 9,6 kg 10,9 kg 9,4 kg 9,4 kg 9,8 kg 8,7 kg 8,4 kg

Wymiary (szer. × wys. × gł.) 28 × 35,1 × 44,6 cm 27,1 × 32,3 × 44,5 cm 27,1 × 32,3 × 44,5 cm 27,1 × 32,3 × 44,5 cm 28 × 34,6 × 44,4 cm 28 × 34,5 × 41,5 cm 27,1 × 32,3 × 44,5 cm

Numer artykułu, oznaczenie produktu
15336, Moonlight Silver (EB)
15364, Dark Inox (EB)
15353, Piano White (EB)

15330, Massive Aluminium (EA)
15339, Full Metropolitan Black (EA)
15332, Full Nordic White (EA)

15239, Nordic White
15253, Metropolitan Black
15255, Sunset Red

15376, Platinum (EB) 15181, Platinum
15344, Full Metropolitan Black (EA)
15345, Full Nordic White (EA)

Dane techniczne

5554



JURA Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02 – 819 Warszawa
Polska

Tel: +48 22 123 43 01
Fax: +48 22 123 43 02
Infolinia: 801 023 801
jura.com
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Zapraszamy również do odwiedzenia naszych profili:

facebook.com/jurafansPL   

instagram.com/jura_coffee_pl  

youtube.com/juraworldofcoffee 

Więcej informacji oraz pełną gamę produktów w tym także kompletne rozwiązania 
do zastosowań profesjonalnych znajdziecie Państwo na naszej stronie: jura.com
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Zapraszamy również do odwiedzenia naszych profili:

 facebook.com/jurafans

 instagram.com/jura_coffee

 youtube.com/juraworldofcoffee 

Więcej informacji oraz pełną gamę produktów w tym także kompletne rozwiązania 
do zastosowań profesjonalnych znajdziecie Państwo na naszej stronie: jura.com


