
PROFESSIONAL
Steget in i toppskiktet

Fördelar 

   Professionellt malverk med platta 
keramiska malskivor 

  Variabelt kombinationsutlopp med 2 
kaffeutlopp och 2 mjölkutlopp

  Anpassningsbar start skärm

  Möjlighet till sump- och  
sköljvattenhantering

GIGA X3 Professional

Nya GIGA X3 Professional erbjuder allt som räknas i ett kontorslandskap eller i ett 
personalrum: upp till 31 individuellt programmerbara kaffespecialiteter och ytterligare  
12 barista-recept med en knapptryckning, däribland också den trendiga flat white,  
enkel manövrering och minimalt besvär med påfyllning tack vare den stora bönbehållaren 
med kapacitet för 1 kg och arombevarande lock samt sköljvattenhanterings-set som tillval. 
Det integrerade skölj- och rengöringsprogram som startar med en knapptryckning 
ombesörjer att den dagliga tidsåtgången för maskinskötsel blir så liten som möjligt. 
Personalen kommer att bli förtjust. Tack vare en stor vattentank och en stor 
kaffesumpbehållare är den dessutom flexibel och enkel att flytta.
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JURA – If you love coffeewww.jura.com

Teknisk översikt

Hygiene
standards

CERTIFIED

JURA standard
Variabel bryggenhet för 5 -16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)
Intelligent föruppvärmning
Aktiv bönhantering
Energisparläge (E.S.M.©) 2 steg
Högprestandapump, 15 bar 2
Termoblock, värmesystem 2
Parallella vätskesystem 2
Filterpatron CLARIS                                      CLARIS Pro Blue
Övervakad droppbricka
Indikering av skötselstatus

Integrerat skölj-, rengörings- 
och avkalkningsprogram

Inställningsbar vattenhårdhet
JURA hygien: TÜV-certifierad
Swiss made

Speciella fördelar
Byte av namn på produkter
Flat white med en knapptryckning 2
Latte macchiato med en knapptryckning 2
Kaffe med mjölk med en knapptryckning 2
Cappuccino med en knapptryckning 2
En kanna kaffe i espressokvalitet
Antal enskilt programmerbara specialiteter 43

Mjölk eller mjölkskum tack vare elektriskt 
inställbar lufttillförsel

JURA finskumsteknik
Platt keramiskt professionellt malverk (5 steg) 1
Snabb varmvattentillredning (3 temperatursteg)  ca 0.5 l/min.
Pulveravkänning för en andra, mald kaffesort
TÜV-certifikat för användarvänlig användarhandbok

Inställningar och programmeringsmöjligheter
Frånkopplingsbart intelligent förbryggningssystem
Programmerbar varmvattenmängd
Inställningsbar kaffevattenmängd för varje tillagning
Programmerbar kaffestyrka 5 steg
Inställningsbar kaffestyrka för varje tillagning
Programmerbar bryggtemperatur 3 steg
Programmerbar mjölkmängd
Programmerbar varmvattentemperatur 3 steg

Rotary Switch för intuitiv navigering
Individuellt programmerbara tillredningsknappar 8

Start- och avstängningstid, 
inställning för varje dag

Dagsräknare med individuell nollställning

Design och material
Alu Frame Design© 3 mm aluminiumfront
Mellankonsol i Piano Black
TFT-färgdisplay
Venti Ports

Höjdinställningsbart kombinationsutlopp 
(Mjölk/Kaffe) 70 – 159 mm

Breddinställbart kombinationsutlopp 20 – 50 mm
Höjdinställbart varmvattenutlopp 69 – 165 mm
Koppbelysning, amber
Koppbelysning, vit
Sound Design

I siffror 
Vattentankens volym 5 l 5 l
Kaffesumpbehållare (portioner) ca 40

Bönbehållare med 
arombevarande lock 1 kg

Sladdlängd ca 1.1 m
Spänning 220 – 240 V AC/10 A
Uteffekt 2300 W
Vikt 18.2 kg
Mått (B x H x D) 37 × 55 × 49.7 cm
Certifiering  

Fakta 
65 användare ≤ 180 kopp/dag
Espresso enkel 18 sek
Espresso dubbel 25 sek
Kaffe 110 ml 32 sek
Kaffe 170 ml 44 sek 
Cappuccino 43 sek
Caffe latte 200 ml 42 sek

Tillbehör
Koppvärmare tillval
Compressor Cooler Pro tillval
Betalsystem tillval
Sumpgenomförings-set tillval
Sköljvattenhanterings-set tillval
Cateringmöbel tillval
MDB-gränssnitt tillval


