
 
De nieuwe GIGA X8(c)
4 x professioneler
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Bereidingstijden

2 × latte macchiato 2 × cappuccino  2 × flat white  2 × caffè latte  Kan koffie (360 ml)

1 minuut 26 seconden 1 minuut 15 seconden 1 minuut 26 seconden 1 minuut 7 seconden  1 minuut 54 seconden

2 × koffie  2 × espresso  2 × ristretto  Heet water (200 ml)

58 seconden  53 seconden  35 seconden  27 seconden
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Bereidingstijden

GIGA X8 
Aluminium Chroom

GIGA X8 - Aluminium BlackGIGA X8 - Aluminium BlackGIGA X8 - Aluminium Black

GIGA X8(c)

Hightech koffiemachine met maximale prestaties

De nieuwe GIGA X8 is robuuster, efficiënter en intelligenter dan zijn voorgangers. Met een 
groot waterreservoir (de GIGA X8) of met vaste wateraansluiting (GIGA X8c) is deze machine 
in te zetten op alle locaties waar topprestaties tellen. Hij heeft een capaciteit van maximaal 
200 kopjes koffie per dag en biedt een keuze uit 32 verschillende koffiespecialiteiten. 
Voor maximale prestaties, met één druk op de knop!

Maximale capaciteit 
De GIGA X8c is de ideale koffiemachine voor catering, kantoren en zelfbedieningslocaties. 
De machine kan rechtstreeks worden aangesloten op de watertoevoer en is voorzien van een 
JURA-waterfilteringssysteem en een set voor restwater- en koffieresiduafvoer. Voor maximale 
capaciteit en maximale prestaties.

Maximale flexibiliteit
De GIGA X8 is geschikt voor alle situaties waarin veel capaciteit en veel mobiliteit is vereist. 
Het grote waterreservoir en de grote koffieresidubak bieden totale flexibiliteit. De mobiele 
koffieoplossingen van JURA zijn perfect voor catering, evenementen, seminars, coffee-to-go e.d.

Maximale prestaties
Het geconcentreerde vermogen van twee keramische schijfmolens, twee thermoblokken, 
twee pompen en twee parallelle vloeistofsystemen zorgen voor premium kwaliteit en maximale 
prestaties. Voor 32 verschillende koffiespecialiteiten. 

Perfecte koffiekwaliteit
De 32 koffiespecialiteiten zijn van perfecte kwaliteit. Het Pulse Extraction Process (P.E.P.®) 
optimaliseert de extractietijd en zorgt ervoor dat korte specialiteiten zoals ristretto en espresso op 
professioneel barista-niveau worden bereid. De twee keramische precisiemaalschijven zijn voorzien 
van Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.©). Dankzij de automatische afstelling is jarenlang 
consistent en nauwkeurig slijpen gegarandeerd. De twee thermoblokken en pompen maken het 
bereiden van een perfecte caffè latte mogelijk: melk en koffie stromen gelijktijdig in het kopje. 
Speed-functie is mogelijk dankzij de heetwater-bypass. Voor perfecte lungo in recordtijd.

Eenvoudige bediening
De 4.3 inch touchscreen kleurendisplay maakt de bediening intuïtief en zeer eenvoudig. 
Hierdoor is de machine uitermate geschikt voor gebruik in zelfbedieningslocaties. Het dagelijkse 
onderhoud van de machine kost nauwelijks tijd en is ook heel eenvoudig. Geïntegreerde spoel- 
en reinigingsprogramma’s, inclusief de melksysteemreiniging, starten met één druk op de knop 
en bieden TÜV-gecertificeerde hygiëne.

Vaste wateraansluiting
Ook beschikbaar met vaste wateraansluiting: GIGA X8c met (optioneel) restwater- en 
koffieresidu-afvoer.

Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op www.juraprofessional.nl

Aanbevolen accessoires

  Glass Cup Warmer
  Cool Control Wireless 1 l.
  Cool Control Basic 1 l.
  Milk Cooler Piccolo
 Intelligente compacte betaalbox
 Set afvoer koffieresidu/restwater
  Coffee to go meubel

Voordelen

  4.3 inch touchscreen kleurendisplay

  2 keramische precisie-schijfmolens 
met Automatic Grinder Adjustment 
(A.G.A.©)

  Speed-functie dankzij toevoeging 
van heetwater-bypass

   2 thermoblokken en 2 pompen

   Intelligent Water System (I.W.S.®) 
(alleen GIGA X8)



Programmeerbare heetwaterhoeveelheid
Resetbare dagteller 
Programmeerbare inschakeltijd
Programmeerbare uitschakeltijd
Aantal bereidingen voor ieder 
afzonderlijk product afleesbaar
Geïntegreerd spoel- en reinigingsprogramma 
van het melksysteem

Design en materialen
Alu Frame Design© 3 mm
Middenpaneel in Piano Black
Touchscreen kleurendisplay
Amber / witte kopjesverlichting
Poederschacht voor gemalen koffie
Sound Design

In cijfers
In hoogte verstelbare combi-uitloop 70 – 159 mm
In hoogte verstelbare heetwateruitloop 69 – 165 mm
Inhoud watertank 5 l
Capaciteit koffieresidubak (porties) ca. 40
Bonenreservoir met aroma-beschermdeksel 2 x 650 g
Kabellengte Ca. 1,1 m
Spanning 220 – 240 V~
Stroomsterkte 10A
Vermogen 2700 W
Stand-by vermogen < 0.5 W
Gewicht 19 kg
Kleur Aluminium Black

GIGA X8c (met vaste wateraansluiting)
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte) 32 x 56,5 x 49,7 cm
Aluminium Chroom artikelnummer 15226
Adviesverkoopprijs (excl. BTW) € 6.090,-
Aluminium Black artikelnummer 15249
Adviesverkoopprijs (excl. BTW) € 5.990,-

GIGA X8
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte) 37 x 56,5 x 49,7 cm
Aluminium Chroom artikelnummer 15227
Adviesverkoopprijs (excl. BTW) € 5.890,-
Aluminium Black artikelnummer 15248
Adviesverkoopprijs (excl. BTW) € 5.790,-

GIGA X8(c)

Specificaties

Specifieke voordelen
Pulse Extraction Process (P.E.P.®)
Intelligent Water System (I.W.S.®)
Speed-functie
Productnamen aanpasbaar
Latte macchiato met één druk op de knop 2
Caffè latte met één druk op de knop 2
Flat white met één druk op de knop 2
Cappuccino met één druk op de knop 2
Kannetje koffie in espresso-kwaliteit
Aantal individueel programmeerbare specialiteiten 32
Melk- of melkschuimbereiding selecteerbaar 
via elektrisch verstelbare luchttoevoer
JURA-fijnschuimtechnologie
Keramische precisie-schijfmolens 
met Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.©)
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Power heetwatersysteem (3 temperatuurniveaus) ca. 0,5 l/min.
À la carte bonenkeuze
Indicatie resterende bereidingstijd
Automatische melksysteemspoeling

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 2
Thermoblok verwarmingssysteem 2
Doorloopsysteem 2
Bewaakte restwaterbak
Weergave onderhoudsstatus
Geïntegreerd spoel-, reinigings- en ontkalkingsprog.
Instelbare waterhardheid
Doppio espresso
JURA hygiëne: TÜV-gecertificeerd
CLARIS Filterpatroon CLARIS Pro Smart 

(GIGA X8)
Zero-Energy Switch
Swiss made

Instellingen en programmeermogelijkheden
Programmeerbare en per bereiding 
instelbare waterhoeveelheid
Programmeerbare en per bereiding 
instelbare koffiesterkte

10 niveaus

Programmeerbare melktemperatuur 10 niveaus
Programmeerbare melkschuimtemperatuur 10 niveaus
Programmeerbare bereidingstemperatuur 3 niveaus
Programmeerbare melkhoeveelheid 
Programmeerbare heetwatertemperatuur 3 niveaus

JURA - If you love coffee

Inzetbaar op diverse plaatsen
 Grote 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


