
För oss på Beans in Cup har smaken alltid varit viktigast. Därför har vi valt ut maskiner där vi 
har bäst möjligheter att påverka smaken på kaffet som kommer ut i koppen. Men vi vill också 
att vårt kaffe ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. En välförtjänt paus både för dig och miljön.
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JURA GIGA X9C
Jura GIGA X9C har ett enkelt användarkoncept, många olika dryckesval och ett 
finskumningsmunstycke för extra fint skummad mjölk. Det gör den till det per-
fekta valet för den som vill skämma bort sina kunder och medarbetare med kaf-
fe-och espressodrycker av högsta kvalitet. En knapptryckning räcker för att få en 
perfekt kaffe eller espresso med eller utan mjölk.

Tack vare 3-dubbla pumpar och termoblock samt separat ångrör kan man även 
manuellt skumma mjölk samtidigt som maskinen brygger kaffe.

Jura GIGA X9C är försedd med en informativ färgskärm som visar bild på
varje dryck och guidar användaren genom rengöringsprogrammen. Med Juras 
avkalkningsfilter monterat i tanken slipper man genomföra tidsödande avkalk-
ningsprogram. Enklare än så här blir det inte att sköta en espressomaskin med 
färsk mjölk.
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FUNKTION OCH NYTTA

• Ca 120 koppar per påfyllning 
• Hela bönor, en behållare  

(kapacitet 650 g)
• Espressoteknik
• Färskmjölk som tillval via kyl
• Automatisk mjölkskumning via 

finskumningsmunstycke
• Mer än 20 dryckesval

TEKNISK SPECIFIKATION

BREDD: 320 mm
DJUP: 497 mm
HÖJD: 550 mm
EL: 230V IN / 2300 W
KALLVATTEN: 1/2’’ R

TILLVAL

• Mjölkkyl 2 liter

EL MÄRKT MED BRA MILJÖVAL

Beans in Cup erbjuder förnybar el i alla 
kaffemaskiner - helt kostnadsfritt. Det gör att 
våra kunder kan brygga sitt kaffe med godare 
samvete och lägre klimatpåverkan. Vid 
installationen optimerar vi även maskinens 
energisparinställningar så att maskinen går 
ner i effekt eller stänger av sig under tider den 
inte används. Det medför att du sparar upp till 
500 kr per år på elnotan jämfört med andra 
kaffemaskiner.


