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Teraz wspaniała kawa trafia również do biur.  

 

Nowy ekspres zaprojektowany z myślą o biurach, oparty na tej samej technologii, która 

uczyniła ekspres IMPRESSA F50 zwycięzcą w grudniowym wydaniu «Stiftung Warentest» 

(najbardziej znany magazyn konsumencki w Niemczech) z 2004 roku. Po raz pierwszy w pełni 

automatyczny ekspres sprawił oszałamiające wrażenie dzięki «bardzo dobremu» smakowi 

espresso i «bardzo dobrej» piance mlecznej. 

 

Oprócz przygotowywania najwyższej jakości kawy, nowy ekspres posiada klasyczny design i 

jest bardzo prosty w obsłudze. Jasno sprecyzowana koncepcja obsługi umożliwia konserwację 

maszyny za naciśnięciem jednego przycisku. 

Tam, gdzie wymagana jest wydajność około 30 filiżanek dziennie, kompaktowy ekspres 

IMPRESSA XF50 Classic stanie na wysokości zadania.  

 

 

• I.P.B.A.S.© (Inteigentny System Wstępnego 

Zaparzania) 

• Przełącznik obrotowy Rotary Switch  

• System Filtrów CLARIS 

• Connector System© 

• Pokrywa chroniąca aromat ziaren 

• Aktywne monitorowanie ilości ziaren 

• Podświetlenie filiżanki 
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Dane techniczne:  

Regulowana jednostka zaparzająca 5 - 16 g 

Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent 
Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) 

✔ 

Energy Save Mode (E.S.M.©) ✔ 

Wysokowydajna pompa, 15 bar 1 
System grzewczy Termoblok 1 
System obiegu płynów 1 
Wyświetlanie statusu konserwacji ✔ 

Zintegrowany program płukania, czyszczenia i 
odkamieniania ✔ 

Regulacja ustawień twardości wody ✔ 

Jedna lub dwie filiżanki espresso podczas jednego cyklu ✔ 

Higiena JURA: certyfikat TÜV ✔ 
Wkład filtra CLARIS White 

Zero-Energy Switch lub włącznik zasilania Zero-Energy Switch 

Ilość indywidualnie zaprogramowanych przepisów 7 

Sposób przyrządzenia 

2 Kawy 
1 Kawa 

2 Espresso 
1 Espresso 

Funkcja Gorącej ✔ 
Dodatkowa kawa mielona ✔ 

Typ młynka Wielostopniowy wysokowydajny 
młynek stożkowy 

Licznik młynka 1 
Pojemnik na kawę mieloną ✔ 

Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy 
mielonej ✔ 

Programowanie ilości wody ✔ 

Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem ✔ 

Programowanie mocy kawy 4 

Kolejne kroki programowania mocy kawy ✔ 

Programowanie temperatury 2 
Programowanie temperatury wody 3 kroki 
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Programowanie ilości gorącej wody ✔ 
Rotary Switch ✔ 
Licznik dzienny ✔ 

Pokazuje ilość przygotowanych kaw w podziale na rodzaje ✔ 

Wyświetlacz czasu pozostałego do zakończenia cyklu / 
wskaźnik przebiegu procesu ✔ 

Wyświetlacz Czytelny tekst na wyświetlaczu 
Regulacja wysokości wylewki kawy 70 - 111 mm 
Dysza gorącej wody ✔ 
Spienianie mleka Profesjonalna dysza delikatnej pianki 

Connector System© ✔ 

Taca na filiżanki ✔ 
Projektowanie akustyczne ✔ 
Dzienna wydajność 30 
Pojemność zbiornika na wodę 3,2 l 
Pojemność zbiornika na fusy (porcje) 30 
Ilość zbiorników na ziarna kawy 1 

Pojemność zbiornika na ziarna kawy z pokrywą chroniącą 
aromat 220 g 

Długość kabla zasilającego 1,1 m 
Napięcie 220 - 240 prąd przemienny 
Natężenie prądu 10 amp 
Częstotliwość 50 Hz 
Moc 1450 wat 
Systemy do rozliczania zgodny 

Zużycie energii podczas czasu oczekiwania 0 wat 

Waga 10,5 kg 

Szerokość / Wysokość / Głębokość w cm 32,5 / 37,5 / 47 

 


