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VLASTNOSTI A PARAMETRY PROFESIONÁLNÍHO AUTOMATICKÉHO KÁVOVARU 

Klíčové vlastnosti  
• Inteligentní Pre Brew Aroma systém (IPBAS ©)  (před vlastním procesem spařování kávy je pomletá káva zvlhčena 

 přesnou dávkou vody. Během několika sekund se otevřou póry a při vlastním spařování se uvolňuje maximální aroma již od prvních 

 sekund). 

• Dva nezávislé topné systémy. 
• Příprava kávy z volitelného poměru směsi ze dvou zásobníků na zrnkovou kávu. 
•  Dva nezávislé mlýnky na kávu s šestistupňovým nastavením hrubosti mletí. 
• Příprava dvou šálků kávy současně. 
• Plynule nastavitelná výška výpusti kávy (výška šálků 80 až 160 mm).  
• Dvě výkonná čerpadla, tlak 15 barů. 
• Přehledný dialogový display – příprava kávy i údržba (bez ČJ, možnost AJ, NJ).  
• Automatická detekce a oznámení potřeby výměny filtru.  
• Automatická detekce a oznámení potřeby dekalcifikace.  
•  Příprava cappuccina jedním stiskem.  
•  Příprava konvice kávy v kvalitě espressa.  
•  Automatická příprava mléčné pěny.  
•  Souběžná příprava kávy a teplé vody. 
•  Automatický systém čištění mléčných cest.  
•  Vyhřívaná plocha na ohřev šálků.  
   
 Programování  
•  Programovatelná síla kávy, plynule volitelná (pro čtyři nezávislá tlačítka pro přípravu kávy). 
•  Programovatelná teplota kávy, standardní a vysoká (pro čtyři nezávislá tlačítka pro přípravu kávy). 

•  Programovatelné množství vody, 25 až 300 ml (pro čtyři nezávislá tlačítka pro přípravu kávy). 
•  Programovatelné množství mléka (pro dvě nezávislá tlačítka pro přípravu cappuccina a mléčné pěny). 

•  Programovatelné automatické vypnutí i zapnutí kávovaru. 
•  Integrovaný program pro oplachování, čištění a odstraňování vodního kamene.  
    
Doby přípravy 
•  1 espresso (60 ml), cca.  30 sec  
•  2 espressa současně, cca.  45 sec  
•  1 káva (120 ml), cca.  40 sec  
•  2 kávy, cca.  65 sec  
•  1 cappuccino (60 ml kávy), cca.  40 sec  
    
 Výrobní kapacita, objemy nádob, spotřeba  
•  Denní kapacita, cca.  100 šálků  
•  Objem zásobníků na zrnkovou kávu, 2 x 650 g  
 (příprava směsi kávy z volitelného poměru směsi ze dvou zásobníků) 

•  Objem nádoby na kávový odpad,  cca. 40 porcí  
•  Objem nádrže na vodu 5 l  
•  Kapacita výdeje horké vody, cca.  10 I / h 
• Spotřeba energie:   Pohotovostní režim, 3 Wh 
    Chod přístroje, 52 Wh 
 Volitelné příslušenství  
• Externí připojení k přívodu vody.  
•  Externí ohřívač šálků  
•  Chladnička na mléko 
 
Technické parametry 
• Příkon, 2200 W 
• Hmotnost, 18,5 kg 
• Rozměry (š x v x h), 43 x 58,5 x 51 cm 
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Reálné fotky nabízeného profesionálního automatického kávovaru  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

       

      Tryska na páru a horkou vodu  Výškově stavitelná výpust na kávu 

            

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítka údržby, programování, přípravy konvice kávy a mléčné pěny Tlačítka pro volbu nápoje a volbu zrnkové kávy, přehledný display 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásobníky na zrnkovou kávu (volitelný poměr směsi), plocha na ohřev šálků  Rošt a objemná odkapávací nádoba 
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Reálné fotky nabízeného profesionálního automatického kávovaru  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objemná nádoba na kávový odpad (cca. 40 porcí)                Objemná nádrž na vodu (5 litrů) 

 

VÝHODY NÁKUPU KÁVOVARU U RH VENDING.CZ 

-  u kávovarů značky JURA možnost prodloužené záruky (při dodržování záručních podmínek) 
-  k námi dodávaným přístrojům nabízíme kompletní záruční i pozáruční servis (jsme současně servisní 
 středisko) 
-  v případě námi dodaných přístrojů odborně zaškolíme obsluhu a uvedeme přístroj do provozu 
-  naši zákazníci mají přednost při servisním zásahu  
-  v případě nefunkčnosti námi dodaného přístroje nabízíme našim zákazníkům náhradní kávovar zdarma  
-  naši zákazníci mohou využit naše odborné internetové online poradenství  

 

 

Prodejní cena JURA IMPRESSA X7 S od RH Vending.cz 
 

53 900 Kč bez DPH  64 680 Kč s DPH   

(Oficiální MOC: 62 500 Kč bez DPH, 75 000 Kč s DPH) 
 

 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roman Hiller - RH Vending.cz, tř. Tomáše Bati 1848, 765 02 Otrokovice 

Tel.: + 420  571112042, fax: + 420   571112044, mobil: +420 603153538, hiller@rhvending.cz, www.rhvending.cz 

mailto:info@petraco.cz

