
De jura WE6 beheerst op virtuoze wijze het hele scala van de koffieklassiekers:
van ristretto en espresso tot café crème.

- 8 soorten koffie bereiding
- Reservoir voor 3 liter water
- Reservoir voor 500 gram bonen
- Tot 30 tassen/ dag

De WE6 is verkrijgbaar in huur vanaf 38 €/maand.
                             aankoop 1198 € excl. btw

Bij de WE8 kan eruit totaal 12 koffiespecialiteiten worden gekozen.
Dankzij de one-touch functie kunnen de met melk en melkschuim
bekroonde trendspecialitieten met één druk op de knop worden bereid.

- 12 soorten bereidingen
- Reservoir voor 3 liter water
- Reservoir voor 500 gram  bonen (uitbreidbaar tot 1kg)
- Tot 30 tassen/ dag
- Bereidingen met melk en melkschuim mogelijk.

De WE8 is verkrijgbaar in huur vanaf 46 €/maand.
                             aankoop 1479 € excl. btw

Wanneer de prioriteit naar zwarte koffie gaat en heet water voor een lekkere thee
(2 verschillende temperatuurniveaus van water), worden de sterke punten van
de X6 meteen duidelijk.

- 12 soorten bereidingen
- Reservoir voor 5 liter water
- Reservoir voor 500 gram bonen (uitbreidbaar tot 1kg)
- Tot 80 tassen/ dag

De X6 is verkrijgbaar in huur vanaf 53 €/ maand.
   aankoop 1995€ excl. btw
          

De veelzijdigheid van de X8 overtuigt.
Hij is in staat koffie met melk en melkschuim en zwarte koffie te bereiden.

- 21 soorten bereidingen
- Reservoir voor 5 liter water
- Reservoir voor 500gr bonen
- Tot 80 tassen/ dag
- Bereidingen met melk en melkschuim mogelijk

De X8 is verkrijgbaar in huur vanaf 65 € / maand 
   aankoop 2395 € excl. btw

Het design van de Cool Control voor perfecte melkbereidingen,
sluit aan bij de klassieke look & feel van JURA en zijn perfect afge-
stemd op het eenvoudige gebruik en de smetteloze hygiëne.

- Reservoir van 1,1 liter
- Temperatuurbereik 4-7 °C

De Cool Control is verkrijgbaar in aankoop vanaf  131 € excl. btw

1 tot 10 personen

1 tot 10 personen

10 tot 30 personen

10 tot 30 personen


