Wereldprimeur
De baanbrekende Z10
met P.R.G. voor warme en
Cold-Brew-koffiespecialiteiten

JURA - If you love coffee

De revolutionaire Z10 met
Product Recognising Grinder
en een verfrissende topinnovatie
Met de nieuwe Z10 als meesterwerk van
Zwitserse ingenieurskunst wordt het spectrum
van koffiespecialiteiten dubbel zo groot.
Hij bereidt met één druk op de knop
het gehele palet van warme producten van
een intense espresso tot de hippe flat white.
Daarnaast heeft de Z10 als eerste koffiemachine
Cold-Brew-specialiteiten voor extra koffiegenot.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de Product
Recognising Grinder (P.R.G.), die de gekozen
specialiteit herkent en bliksemsnel de maal
fijnheid exact daaraan aanpast en door het
door JURA ontwikkelde geavanceerde Cold-Brew
Process - in de waarste zin van het woord een
verfrissende topinnovatie.

Hoogwaardige technologie
weerspiegeld in elegant design
De premium Z10 volautomaat kan worden
bediend via een twee keer zo snel touchdisplay
en de Blue Crystal Rotary Switch. Het SpecialitySelection-menu en kunstmatige intelligentie
zorgen voor een bijzonder eenvoudige
en intuïtieve bediening.
Deze technologie wordt weerspiegeld in het
elegante design. Het convex-concave front
gedeelte is het zichtbare bewijs van de liefde
voor het detail en van absolute productieprecisie.
De hoogwaardigheid die hieruit spreekt,
maakt de Z10 tot een statement van
uitstekende smaak en gevoel voor design.

De nieuwe
Product Recognising Grinder
(P.R.G.)
Om optimaal maalgoed voor elke afzonderlijke
specialiteit te garanderen hebben de ingenieurs
van JURA de Product Recognising Grinder (P.R.G.)
ontwikkeld. Via de elektronische besturing stelt
de precisiemolen zichzelf binnen fracties van
seconden individueel in op de vooraf gedefinieerde
maalgraad – veel sneller en vaker dan met de
hand mogelijk zou zijn.
Het spectrum ervan loopt uiteen van zeer fijn
voor korte klassiekers tot zeer grof voor extra
lange specialiteiten. De instelling vindt bij elke
bereiding volledig automatisch plaats en kan
desgewenst dankzij de Aroma Selection vóór
elke bereiding nog individueel worden gekozen.

Cold-Brew de verfrissende
topinnovatie van JURA
Dankzij het Cold Extraction Process bereidt de
Z10 echte Cold-Brew-specialiteiten. Terwijl veel
conventionele koude koffiedranken meestal
bestaan uit heet bereide koffie die is afgekoeld,
vindt de extractie bij de Z10 plaats met koud
water, pulserend, onder hoge druk en met
grover gemalen koffie.
Het resultaat in het kopje is een natuurlijke,
energiegevende frisse specialiteit waarin
de fruitaroma’s van de koffie voortreffelijk
tot hun recht komen.

Zetgroep generatie 8
met 3D-bereidingstechnologie
De zetgroep is het hart van elke volautomaat.
Voor de Z10 heeft JURA de achtste generatie
zetgroepen geconstrueerd. Met zijn unieke
3D-bereidingstechnologie zorgt deze ervoor
dat op meerdere niveaus gelijkmatig water
door de koffiepoeder stroomt. Hierdoor wordt
het maximale uit het aroma gehaald; bij warme
specialiteiten even goed als bij de Cold-Brew.

Duurzame elegantie en
hoogwaardigheid
Het design en de bewuste keuze voor de juiste
materialen dragen actief bij aan de duurzaamheid van een product. Op die manier wil JURA
inzetten op een vormgeving die de eigenaren
trots maakt op hun koffemachine.
Compromisloze kwaliteit, hoogwaardige,
duurzame materialen en uiterste precisie in
de verwerking zorgen gedurende de gehele
levensduur van de machine voor hoogstaand
esthetisch genot. Het complexe convexconcaaf gevormde aluminium front getuigt van
ambachtelijke fabricagekunst op het hoogste
niveau. Het waterreservoir in het chique golfdesign
en de harmonieus vormgegeven filterbehuizing
zijn maar twee voorbeelden van de liefde
van JURA voor elk vermeend klein detail.
En wie de Z10 ervaart, begrijpt pas echt
wat JURA onder hoogwaardigheid verstaat.

Luxe in optima forma
Voor de Signature Line - Z10 Aluminium
Dark Inox (EA) verwerkt JURA massieve,
drie millimeter dikke aluminiumplaten
tot het front- en bovengedeelte van de
koffiemachine. De gekozen materialen geven
een karakteristieke uitstraling aan de Z-serie.
De kleur accentueert het typische karakter
van het materiaal én de vormgeving.
Een kopjesplateau van zwaar, verchroomd
zinkspuitgietwerk, maakt de gedistingeerde
look van de Z10 Signature Line compleet.

Voordelen Z10 in één oogopslag:
n Product Recognising Grinder (P.R.G.)
met bliksemsnelle, automatische instelling van
de maalgraad voor elke koffiespecialiteit
n	Cold-Brew-koffiespecialiteiten met één druk op de knop

dankzij innovatief Cold Extraction Process
n	Zetgroep generatie 8 met 3D-bereidingstechnologie

voor ultieme ontplooiing van het aroma
n	Hoogwaardig doorlopend design met

convex-concaaf gevormd front, waterreservoir
in golfdesign en weldoordachte details
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