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Topklasse koffiespecialiteiten
voor uw bedrijf
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GIGA X3(c)

Topklasse koffiespecialiteiten voor uw bedrijf

Voordelen
31 programmeerbare specialiteiten
– voor individueel koffiegenot met
één druk op de knop
Professionele molen met
keramische maalschijven
Variabele combi-uitloop, met
2 koffieuitlopen en 2 melkuitlopen
Individueel instelbaar startscherm
Optioneel met residudoorvoer
en restwaterafvoer uitbreidbaar

Aanbevolen accessoires
Glass Cup Warmer
Compressor Cooler Pro
Cool Control Wireless 1 l.
Cool Control Basic 1 l.
Milk Cooler Piccolo
Intelligente compacte betaalbox
Smart Connect
Afsluitbare Bonenreservoirs 1000 g.
Set afvoer koffieresidu/restwater

De GIGA X3 Professional biedt de ultieme koffieoplossing voor uw bedrijf. Uw medewerkers
kunnen kiezen uit 31 individueel te programmeren koffiespecialiteiten, waaronder de trendy
flat white. Met 1 druk op de knop stroomt de koffie in het kopje! Als extra optie zijn er nog
12 barista-recepten waaruit een keuze gemaakt kan worden.
De machine kenmerkt zich door optimaal gebruiksgemak. Dankzij het grote bonenreservoir
met aroma-beschermdeksel en een inhoud van 1 kg blijft het bijvullen tot een minimum
beperkt. Een groot waterreservoir en een grote koffieresidubak bieden flexibiliteit en
mobiliteit. Wordt de koffiemachine intensief gebruikt, dan is een vaste wateraansluiting
aan te bevelen.
Het onderhoud van de koffiemachine kost nauwelijks tijd en is net zo eenvoudig als
de bediening ervan. De geïntegreerde spoel- en reinigingsprogramma’s starten
met 1 druk op de knop.
Smaak & beleving
Met een JURA Professional koffiemachine genieten uw gasten, klanten en medewerkers elke
dag van de meest uiteenlopende koffiespecialiteiten. Van een pittige ristretto of een romige
cappuccino tot een echte Italiaanse latte macchiato of een vertrouwde koffie verkeerd. Koffie
die wordt gezet van vers gemalen koffiebonen en met verse melk, precies zoals een barista dat
doet. Koffieliefhebbers zullen het zeker waarderen!
Uw persoonlijke totaaloplossing
Dankzij een uitgebreid assortiment accessoires zoals koppenwarmers, melkkoelers,
afrekensystemen en zelfs meubilair, vindt u de beste oplossing voor uw koffievraagstuk.
Heeft u vragen, dan kunt u daarvoor altijd terecht bij onze geautoriseerde dealers.
Vaste wateraansluiting
Ook beschikbaar met vaste wateraansluiting: GIGA X3c met (optioneel) restwater- en
koffieresidu-afvoer.
Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op www.juraprofessional.nl

Bereidingstijden

2 × latte macchiato

2 × cappuccino

2 × caffè latte

Kan koffie (360 ml)

1 minuut 31 seconden

1 minuut 23 seconden

1 minuut 8 seconden

2 minuten 33 seconden
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2 × koffie

2 × espresso

2 × ristretto

Heet water (200 ml)

1 minuut 3 seconden

38 seconden

29 seconden

28 seconden

GIGA X3(c)

Specificaties
Specifieke voordelen
Productnamen aanpasbaar
Flat White met één druk op de knop
Latte macchiato met één druk op de knop
Caffè latte met één druk op de knop
Cappuccino met één druk op de knop
Kannetje koffie in espresso-kwaliteit
Aantal individueel programmeerbare specialiteiten
Melk- of melkschuimbereiding selecteerbaar
via elektrisch verstelbare luchttoevoer
JURA-fijnschuimtechnologie
Elektrisch verstelbare molen voorzien van
keramische maalschijven (5 standen)
Power heetwatersysteem (3 temperatuurniveaus)
ca. 0,5 l/min.
Automatische herkenning van het gebruik
van voorgemalen koffie
TÜV-certificaat voor gebruiksvriendelijke handleiding
À la carte bonenkeuze
JURA standaarden
Variabele zetgroep, van 5 tot 16 gram
Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Intelligent voorverwarmen
Actieve bonenbewaking
Energy Save Mode (E.S.M.©)
Hogedrukpomp, 15 bar
Thermoblok verwarmingssysteem
Parallelle vloeistofsystemen
Bewaakte restwaterbak
Weergave onderhoudsstatus
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprog.
Instelbare waterhardheid
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd
CLARIS Filterpatroon
Swiss made
Instellingen en programmeermogelijkheden
Intelligent Pre Brew System (I.P.B.A.S.©) uitschakelbaar
Programmeerbare en per bereiding
instelbare waterhoeveelheid
Programmeerbare en per bereiding
instelbare koffiesterkte
Programmeerbare bereidingstemperatuur
Programmeerbare melkhoeveelheid
Programmeerbare heetwatertemperatuur
Rotary Switch voor intuïtieve menu-navigatie
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2 niveaus
2
2
2

CLARIS Pro Blue

Individueel programmeerbare producttoetsen
Resetbare dagteller
In- en uitschakeltijd per dag instelbaar
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Design en materialen
Alu Frame Design© 3 mm
Aluminiumfront , middenconsole Piano black
TFT-kleurendisplay
Venti Ports
Amber kopjesverlichting
Witte kopjesverlichting
Sound Design
In cijfers
In hoogte verstelbare combi-uitloop
In breedte verstelbare combi-uitloop
In hoogte verstelbare heetwateruitloop
Inhoud watertank
Capaciteit koffieresidubak (porties)
Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel
Kabellengte
Spanning
Stroomsterkte
Vermogen
Stand-by vermogen
Kleur

70 – 159 mm
20 – 50 mm
69 – 165 mm
5l
ca. 40
1 kg
Ca. 1,1 m
220 – 240 V AC/10 A
10A
2300 W
< 0.5 W
Aluminium

GIGA X3
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)
Gewicht
Artikelnummer
Adviesverkoopprijs (excl. BTW)

37 x 55 x 49,7 cm
22 kg
15002
€ 3.790,-

GIGA X3c (met vaste wateraansluiting)
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)
Gewicht
Artikelnummer
Adviesverkoopprijs (excl. BTW)

32 x 55 x 49,7 cm
18,2 kg
15003
€ 3.990,-

5 niveaus
3 niveaus
3 niveaus

Inzetbaar op diverse plaatsen
Kantoren
Seminar-/conferentiefaciliteiten
Catering
Coffee to Go

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

JURA - If you love coffee

