
E6
Ulubione specjały kawowe za dotknięciem jednego przycisku

Cappuccino z mistrzowskim akcentem: podaruj sobie doskonałą kawę każdego dnia 
dzięki ekspresowi E6. Oprócz klasycznych specjałów z czarnej kawy, dzięki funkcji 
Easy Cappuccino, przyrządza on do perfekcji ulubione przez użytkowników 
cappuccino. Profesjonalny Młynek Aroma, dzięki bardziej spójnemu rezultatowi 
mielenia, zapewnia bardziej aromatyczną kawę, podczas gdy wyrafinowana koncepcja 
obsługi z kolorowym wyświetlaczem i przyciskami oznacza, że przygotowanie kawy 
sprowadza się do podstaw za pomocą jednego przycisku. Ponadczasowe, eleganckie 
wzornictwo sprawia, że E6 będzie przyciągał wzrok w każdej kuchni. 

Korzyści w skrócie

� Jeszcze więcej aromatu dzięki
Profesjonalnemu Młynkowi Aroma

� Delikatna mleczna pianka dla
cappuccino zrobionego
perfekcyjnie

� Przygotuj doskonałą kawę
w prosty sposób - dzięki
wyświetlaczowi dotykowemu 2,8"

� Trwały design i najwyższa jakość
wykonania



JURA – If you love coffee

15439 / Dark Inox (EC)

Hygiene
standards

CERTIFIED
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¡

Technologia zaparzania 3D ¡

Tryb inteligentny ¡

JURA Cockpit ze statusem konserwacyjnym ¡

Komunikacja WiFi ¡

Standardy JURA
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) ¡

Regulowana jednostka zaparzająca VC 5 – 16 g

Młynek 

Wysokowydajna pompa (15 barów) 1
System grzewczy Termoblok 1
System obiegu płynów 1
System mleczny HP1 / CX3
Wsyp na kawę mieloną ¡

Pokrywa zbiornika na ziarno AROMA ¡

Ustawienia i opcje programowania
Kompatybilny z J.O.E.® ¡

Wyświetlacz 2.8" kolorowy
Programowanie indywidualnej ilości wody 
na kawę

¡

Programowanie indywidualnej mocy kawy 10 poziomów

Programowanie ilości mleka/pianki mlecznej ¡

Programowanie temperatury zaparzania 3 poziomy
Programowanie temperatury gorącej wody 3 poziomy

(I.W.S.) ¡

CLARIS Smart+ 

¡

¡

JURA: TÜV ¡

E6 

Dane techniczne

Cechy charakterystyczne

Liczba specjałów
Inteligentne wstępne nagrzewanie

Profesjonalny 
Młynek Aroma

Energia
Tryb oszczędzania energii (E.S.M.©) ¡

Włącznik/wyłacznik ¡

Programowanie czasu wyłączenia ¡

E6(EC) w liczbach
Regulowana wysokość wylewki kawy 65 – 111 mm
Regulowana wysokość wylewki easy cappuccino 65 – 111 mm
Regulowana wysokość dyszy gorącej wody 65 – 111 mm
Pojemność zbiornika na wodę 1.9 l
Pojemność zbiornika na ziarna kawy 280 g
Pojemność zbiornika na fusy (max. ilość porcji) ok. 16 
Długość kabla zasilającego ok. 1.1 m
Napięcie/ Moc znamionowa 230V ~ / 1450 W
Natężenie prądu 10 A
Zużycie prądu w trybie oczekiwania (stand-by) 0 W
Waga 9.1 kg
Wymiary (szer. × wys. × gł.) 28 × 35.1 × 44.6 cm
Numer artykułu/kolor




