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IMPRESSA XJ5 to w pełni automatyczny ekspres do kaw czarnych zaspokoi nawet najbardziej 

wyrafinowane gusta w zakresie idealnego smaku i aromatu kawy espresso, czy ristretto. 

Skierowany do wąskiej, ale zdecydowanej w doznaniach grupy smakoszy.  

 

Dzięki  intuicyjnej i prostej obsłudze perfekcyjna kawa jest przygotowana w mgnieniu oka.  

 

Specjalista do kaw czarnych, IMPRESSA XJ5 

Professional , przygotuje 2 kawy, 2 espresso, 2 

ristretto bezpośrednio z ekranu powitalnego,  za 

naciśnięciem jednego przycisku. Potrafi 

przygotować jedną lub dwie filiżanki kawy w tym 

samym czasie – wszystko zależy od tego, czego w 

danej chwili potrzebujesz. IMPRESSA XJ5 

Professional to nie tylko doskonałej jakości kawa 

zamknięta w wyrafinowanej formie, ale również 

eco-inteligencja. JURA wyposażyła urządzenie w 

technologię ESM© (Energy Save Mode) oraz 

przełącznik Zero-Energy Switch, które aktywnie pomagają oszczędzać cenną energię. 

 

JURA projektuje urządzenia tak, aby były możliwie jak najprostsze w obsłudze i użytkowaniu. 

To samo dotyczy pielęgnacji urządzeń. Zintegrowany pogram płukania, czyszczenia i 

odkamieniania zmniejsza do minimum nakład pracy użytkownika – co zostało potwierdzone i 

zagwarantowane certyfikatem higienicznym TÜV. 
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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.©) 

✔ 

Wstępne podgrzewanie ✔ 

Aktywny monitoring ilości ziaren ✔ 

Energy Save Mode (E.S.M.©) ✔ 

Wysokowydajna pompa, 15 bar 1 

System grzewczy Termoblok 1 

System obiegu płynów 1 

Monitorig napełnienia tacy ociekowej ✔ 

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 ✔ 

Zero-Energy Switch lub włącznik zasilania Klasyczny 

Swiss made ✔ 

Ilość indywidualnie zaprogramowanych przepisów 7 

Sposób przyrządzenia 2 Kawy 
1 Kawa 

2 Espresso 
1 Espresso 
1 Ristretto 
2 Ristretti 
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Funkcja Gorącej ✔ 

Dodatkowa kawa mielona ✔ 

2 kawy 1 min. 10 sek. 
2 espresso 40 sek. 
2 ristretto 30 sek. 
Gorąca woda (200 ml) 47 sek. 

Typ młynka Wielostopniowy młynek 
Aroma+ 

Licznik młynka 1 

Inteligentny System Podtrzymywania Świeżości Wody 
(I.F.W.S.©) 

✔ 

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 5 

Kolejne kroki programowania mocy kawy ✔ 

Programowanie temperatury 3 

Programowanie temperatury wody 3 kroki 

Programowanie ilości gorącej wody ✔ 

Rotary Switch ✔ 
Licznik dzienny ✔ 

Pokazuje ilość przygotowanych kaw w podziale na 
rodzaje 

✔ 

Wskaźnik zużycia filtra ✔ 
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Wyświetlacz czasu pozostałego do zakończenia cyklu / 
wskaźnik przebiegu procesu 

✔ 

Wireless Ready ✔ 

Wyświetlacz Czytelny tekst na 
wyświetlaczu 

Regulacja wysokości wylewki kawy 65 - 111 mm 

Regulacja szerokości wylewki kawy 20 - 50 mm 

Dysza gorącej wody ✔ 
Connector System© ✔ 

Projektowanie akustyczne ✔ 

Schowek na akcesoria ✔ 
Dzienna wydajność 60 
Pojemność zbiornika na wodę 4 l 

Pojemność zbiornika na fusy (porcje) 40 

Ilość zbiorników na ziarna kawy 1 

Pojemność zbiornika na ziarna kawy z pokrywą 
chroniącą aromat 

500 g 

Długość kabla zasilającego 1,1 m 

Napięcie 220 - 240 prąd przemienny 

Natężenie prądu 10 amp 
Częstotliwość 50 Hz 
Moc 1450 wat 
Zużycie wody fakultatywny 
Systemy do rozliczania zgodny 

Zużycie energii podczas czasu oczekiwania < 0.1 Watt 

Waga 13 kg 
Szerokość / Wysokość / Głębokość w cm 34 / 50 / 44 

 


