
Med høy ytelse og bra design leverer GIGA X8c 

perfekt kaffekos på rekordtid. Den er utstyrt med en 

ekstra ”bypass-funksjon”, som blander optimalt ekst-

rahert kaffe med varmt vann inne i den helautomatiske 

kaffemaskinen. Dette gjøres helt uten at noen aroma 

blir borte, og både smaks- og duftopplevelsen blir 

optimal. En perfekt kopp kaffe! Med sitt raske tempo 

passer GIGA X8c Professional perfekt på moderne 

kontor der tempoet er like høyt.  Maskinen er ikke bare 

rask, den har også et storslått tilbud. 

Jura GIGA X8c kan programmeres med inntil hele 29 

ulike spesialiteter. Dessuten kan den servere melk 

med tre ulike temperaturer. For teknikknerdene finnes 

det også funksjoner som er lett å forelske seg i – som 

appen som kan kobles til maskienen via bluetooth og 

informerer deg via din smarttelefon bl.a. om når det er 

på tide å fylle på bønner eller tømme 

grutbeholderen. Viktige detaljer og avgjørende faktorer 

i valg av kaffemaskin.

Jura Giga X8c

Jura er et varemerke som mange kaffekjennere i Skandinavia har en god relasjon til, og det er 
mange grunner til at kaffemaskiner fra Jura ligger høyt oppe på ønskelisten. En helt ny grunn 
er GIGA X8c Professional som triumferer med sin fantastiske fart. 

- leverer kaffekos på rekordtid!



Mål

Høyde:  565 mm

Bredde:  320 mm

Dybde:  97 mm

Vekt:  22 kg

Tilkoblinger 

Vanntilkobling:   G 3/4” gjenge.

Strømtilkobling:  220-240 V, AC/10 A

Uteffekt:  2 300 W

Teknisk spesifikasjon

 ”Perfekt for det moderne kontoret.”

Jura Giga X8c

  Variabel bryggenhet 5-16 g

  Høyprestasjons steam-pumpe med 15 bar. 

  Power hot water (30 l/time). 

  Inntil 29 programmerbare spesialiteter. 

 TFT-display og Rotary Switch for enkel bruk. 

   Elektronisk luftmengderegulering for bra skum. 

 2 Keramiske kverner. 

 Integrert rensning, rengjørings- og avkalkningsprogrammer.

 Kannefunksjon.

  Melk i 3 temperaturer.
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Tilbehør

Koppvarmer

Compressor Cooler Pro

Grutgjennomføringssett


