Cremesso Una 2 szín

Cremesso Compact One II 3 szín

Tökéletes kávéházi élmény az Ön otthonában.
A cremesso innovatív, 19 Bar-os nyomáson működő,
kapszulás kávéfőzőgépei a kávék egyedülálló ízhatását
képesek elérni, mindezt a készülék energiatakarékosságának megőrzésével. A cremesso csak kifogástalan
minőségű alapanyagokkal dolgozik. Kínálatunkban a
legjobb dél-amerikai arabica kávék és újdonságként
egzotikus teakeverékek is szerepelnek.
A cremesso legújabb készüléke az Una Automatic az
ízléses eleganciát képviseli. Karcsúsága és esztétikus
vonalvezetése kiemeli versenytársai közül. Programozható gombjai segítségével és 15 másodperces felfűtési idejével minden kávészerető igényeinek könnyen és
gyorsan, egy gombnyomással eleget tesz.
A készülék csábító Velvet Purle (lila) és elegáns Pure
White (fehér) színben érhető el.

15 000 Ft

A Viva B6 készülékhez hasonlóan most már a Compact One II is aromafokozó szünet funkcióval
lett ellátva. Ennek hatása a hagyományos kávégépeknél bevált előáztatási funkcióhoz hasonló, így
az Ön által készített Espresso vagy Ristretto aromadúsabb lesz, mint valaha.
A One II ezen túl programozható leállító rendszerrel is rendelkezik a kis- és nagy csészék számára.
1,1 literes víztartály, halk működés.
A gép fekete (Graphite Black), fehér (Creamy White) és ezüst (Shiny Silver) színekben kapható.

20 000 Ft
Cremesso Viva B6 4 szín

A Viva B6 a világ első előáztatási funkcióval rendelkező kapszulás kávégépe.
Emellett programozható adagoló rendszerrel rendelkezik a kis- és nagy csészék.
A készülék fekete (Volcano Black), fehér (Smokey White), sárga (Indian Yellow) és
kék (Strong Petrol) színekben kapható.

30 000 Ft
Impressa J6

Impressa E6

Világújdonság P.E.P.©:
A JURA forradalmasított főzőegysége az
eddigi legteljesebb Espresso élményt nyújtja!
A Pulse Extraction Process (P.E.P.©) technológiás
főzőegység gyors hullámokban engedi a vizet a
kávéra. Így készíthetünk minden eddiginél jobb,
barista minőségű kávét.

Az E6-os a JURA egyik klasszikus készülékcsaládjának, az E-sorozatnak a külső jegyeit
örökölte. Kis méret, lekerekített frontoldal, középre koncentrált, egyszerű vezérlés, amelyet
a legújabb TFT-kijelző tesz teljessé.

A szabadalmaztatott Intelligens Vízrendszer
(I.W.S.®) automatikusan végrehajtja a szűrő beprogramozását, míg a legújabb CLARIS Smart
szűrőpatron a tökéletes vízminőséget biztosítja.
Készülékeihez a JURA új, mindössze egy gombnyomással indítható automatikus tisztítóprogramot fejlesztett. A megújult tejrendszer tisztítása így
minden eddiginél higiénikusabb.

340 000 Ft
Impressa Z6
Tökéletesség és elegancia

Világújdonság P.E.P.©:
A JURA forradalmasított főzőegysége az
eddigi legteljesebb Espresso élményt nyújtja!

A Rotary Switch forgókapcsolónak és a színes TFT kijelőnek köszönhetően
magától értetődő kiválasztási folyamat.
Az eddiginél kétszer gyorsabb Aroma G3 őrlőfej.
Intelligens vízrendszer (I.W.S.) és Pulse Extraction Process (P.E.P.) főzőegység a tökéletes minőségű és aromájú kávéért.
Krémesen lágy tejhab és forró tej egyetlen gombnyomásra amellyel bármelyik
divatos kávékülönlegesség elkészíthető.
Professzionális Auto-cappuccino-habosító.
Díjnyertes - Red Dot Design Awarddal © elismert dizájn.
J-sorozat
A J-sorozat intuitív működéssel, egyénre szabható programozási lehetőségekkel, és a velük elkészíthető kávékülönlegességekkel hódít.
Letisztult dizájn, valamint az egyszerű kezelhetőség az egész J sorozatra
jellemző.

620 000 Ft

A Pulse Extraction Process (P.E.P.©) technológiás
főzőegység gyors hullámokban engedi a vizet a
kávéra. Így készíthetünk minden eddiginél jobb,
barista minőségű kávét.

A Z6 új dizájnja a Z-sorozatra jellemző, eleganciát sugalló elemek mellett az átláthatóságot és funkcionalitást helyezi előtérbe. A
készülék kék fénnyel megvilágított víztartálya
például a frontoldal felé is kiemelhető.

Új tejadagoló rendszerünk tökéletesíti a tejhabkészítést. A készülék automatikusan vált át tejhabkészítésről, tejadagolásra, így az íncsiklandó Latte
Macchiatto készítése is gyerekjáték.
A szabadalmaztatott Intelligens Vízrendszer
(I.W.S.®) automatikusan végrehajtja a szűrő beprogramozását, míg a legújabb CLARIS Smart
szűrőpatron a tökéletes vízminőséget biztosítja.

770 000 Ft

A katalógusban található készülékekhez magyarországi gyári garancialevelet adunk!
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