
ENA 8
Mały ekspres, duża wydajność

Zalety w skrócie
� Profesjonalny Młynek Aroma 

zapewniający 12,2% więcej aromatu 
w filiżance

� Przygotuj dwie kawy lub espresso 
jednocześnie dzięki funkcji dwóch 
filiżanek function

� Technologia Gładkiej Pianki

� Kompaktowe wzornictwo premium, 
które pasuje do każdego wnętrza

Szukasz doskonałego doświadczenia kawowego bez konieczności zajmowania dużej 
przestrzeni? Kompaktowy ekspres ENA 8 jest wyposażony w zaawansowane technologie, 
takie jak Profesjonalny Młynek Aroma oraz Technologia Gładkiej Pianki, dzięki którym 
można przygotować najlepszą kawę. Teraz, dzięki funkcji Two Cup, można nawet 
przygotować dwie filiżanki jednocześnie. Czyste forma i stylowe akcenty sprawiają, 
że jest to wyjątkowo eleganckie urządzenie w małym formacie.



JURA – If you love coffee

ENA 8

Hygiene
standards

CERTIFIED

Dane techniczne

Cechy szczególne
15




JURA Cockpit 









6 – 10 g
Profesjonalny 
Młynek Aroma

Wysokowydajna pompa 15 barów 1
1

System wody 1
HP1 / CX1






2,8" dotykowy   
kolorowy







CLARIS Smart 





JURA hygiene: TÜV-certified 









ENA8 w liczbach
68 – 138 mm
68 – 138 mm
1.1 l
125 g
approx. 10
approx. 1.1 m
230 V~ / 1450 W
10 A 
0 W
9.4 kg
27.1 × 32.3 × 44.5 cm
15493 / Full Metro-
politan Black (EC)

Ilość specjałów kawowych
Inteligentne wstępne nagrzewanie

Technologia zaparzania 3D

Komunikacja za pomocą WiFi

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

Młynek 

Funkcja One-Touch Lungo
Funkcja One-Touch
Regulowana jednostka zaparzająca

System ogrzewania - Thermoblock

System mleka / rodzaj wylewki do mleka
Wsyp kawy mielonej
Pokrywa AROMA zbiornika na ziarno

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

Wyświetlacz 

Programowanie indywidualnej ilości wody

Programowanie indywidualnej mocy kawy 

Programowanie temperatury mleka/pianki mlecznej
Programowanie temperatury parzenia

Programowanie temperatury gorącej wody
3 poziomy
3 poziomy

Standardy higieny
Inteligentny System Wody (I.W.S.®)
Rodzaj filtra
Zintegrowane programy płukania, 
czyszczenia i odkamieniania

Monitoring tacy ociekowej

Energia
Tryb Oszczędzania Energii (E.S.M.©)
Przycisk ON/OFF
Programowanie czasu wyłączenia

Design i materiały

Podświetlenie filiżanki bursztynowe i białe

Regulacja wys. /szer. podwójnej wylewki
Regulacja wys. /szer.  wylewki gorącej wody
Pojemność zbiornika na wodę
Pojemność zbiornika na ziarno
Pojemność zbiornika na fusy (ilość porcji)
Długość przewodu zasilającego
Napięcie/Moc
Natężenie
Pobór energii w trybie Stand-by
Waga
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.)
Numer art. /Model, kolor




