
WE6
Kaffeklassiker till arbetsplatsen



Där kunder, personal och gäster avnjuter kaffe är stämningen avslappnad, kommu-
nikativ och produktiv. Kaffe frigör sinnet och stimulerar kreativitet. Det går därför inte 
föreställa sig en arbetsplats utan kaffe. Nya WE6 tillreder hela skalan av kaffeklassiker 
från ristretto och espresso till kaffe. En vattentank med 3-liters kapacitet, en bön-
behållare för 500 gram kaffebönor och en kaffesumpbehållare med kapacitet för 25 
portioner gör denna eleganta, professionella kaffemaskin till en idealisk lösning över-
allt där det dagligen avnjuts runt 30 kaffespecialiteter. Innovativ teknik revolutionerar 
kaffenjutningen. Med knappar på framsidan av maskinen och en modern TFT-display 
är enheten lekande lätt att använda även för den oerfarna användaren.

Innovativ teknik för perfekt kaffenjutning
WE6 tillreder 8 olika kaffespecialiteter. JURA har fulländat bryggprocessen för små in-
tensiva kaffespecialiteter genom att omarbeta den helt från grunden. Därför skapar 
WE-linjen alltid specialiteter av högsta baristakvalitet. AromaG3-malverket med sex 
steg sörjer för en optimal malningsprocess. Det maler alltid kaffebönorna färska, 
snabbt och samtidigt extra skonsamt. Den variabla bryggenheten rymmer 5 till 16 
gram och garanterar alltid den bästa möjliga bryggförutsättningen. Den av JURA ut-
vecklade pulsextraktionsprocessen (Pulse Extraction Process, P.E.P.®) optimerar ex-
traktionstiden genom att vid tillredning av ristretto och espresso pressa det heta 
 vattnet genom kaffepulvret i pulserande, korta intervaller. På så sätt kommer aromerna 
till sin fulla rätt. Intensitetsnivåerna garanterar högsta njutning helt efter personlig 
smak.

TÜV-certifierad hygiengaranti
Renlighet och hygien är A och O, framför allt på företag. Därför är skötseln av moder-
na JURA-kaffemaskiner lika enkel som tillredningen av frestande kaffespecialiteter. De 
integrerade skölj- och rengöringsprogrammen sörjer tillsammans med rengörings-
produkter som specialutvecklats för JURAs kaffemaskiner för perfekt hygien med en 
knapptryckning. Total hygien – till och med certifierad av TÜV Rheinland – gör WE 
linjen till det givna valet även för företag med ett HACCP-koncept*.

Lika individuell som dina krav
Eftersom kraven varierar från företag till företag erbjuder WE6 många möjligheter att 
programmera och individualisera maskinen efter eget behov. Pulver- och vatten-
mängden kan anpassas helt efter personlig smak och det porslin som används. På 
samma sätt kan särskilda kaffespecialiteter framhävas genom att andra spärras. Allt 
efter önskemål finns det även olika lägen som förhindrar användaren att ändra förin-
ställningarna eller påfyllningsmängden innan en viss knappkombination har tryckts in. 
Risken att ändra av misstag är lika med noll.
 
* Hazard Analysis and Critical Control Points-koncept

WE6

För den som älskar klassiker

Fördelar
�� Pulsextraktionsprocessen (P.E.P.®) 
optimerar extraktionstiden och ga-
ranterar kaffe av högsta barista-
kvalitet
�� Intelligent vattensystem (I.W.S.®) 
registrerar automatiskt filtret med-
an CLARIS Smart och CLARIS Pro 
Smart säkerställer perfekt vatten-
kvalitet
�� Knappar på framsidan av maskinen 
och en modern TFT-display gör 
hanteringen enkel även för oerfarna 
användare
�� Åtta klassiska specialiteter kan 
tillredas med lätthet genom en 
knapptryckning

Rekommenderade tillbehör
�� Koppvärmare
�� Smart Compact Payment box- 
betalsystem
�� Coffee to Go-utrustning



Tillredningstider

2 × ristretto 2 × espresso 2 × kaffe Tevatten (200 ml)

30 sek. 45 sek. 1 min. 45 sek.
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JURA – If you love coffee

WE6

Teknisk översikt

Speciella fördelar
Antal enskilt programmerbara specialiteter 8
Pulsextraktionsprocess (P.E.P.®) �

Intelligent vattensystem (I.W.S.®) �

Kompatibel med JURA Connect App �

Kompatibel med JURA Coffee App Professional �

AromaG3-malverk �

JURA-standarder
Variabel bryggenhet för 5-16 g �

Intelligent förbryggningssystem (I.P.B.A.S.©) �

Intelligent föruppvärmning �

Högprestandapump, 15 bar 1
Uppvärmningssystem med termoblock 1
Övervakad droppbricka �

Indikering av skötselstatus �

Integrerat skölj-, rengörings- och avkalknings-
program

�

Programmerbar vattenhårdhet �

En eller två koppar espresso i en bryggningsprocess �

JURA hygien: TUV-certifierad �

Filterpatron CLARIS CLARIS Pro Smart / 
CLARIS Smart

Zero-Energy Switch resp. nätströmbrytare �

Inställningar och programmeringsmöjligheter
Programmerbar vattenmängd �

Inställbar vattenmängd per tillredning �

Programmerbar kaffestyrka 8 steg
Inställbar kaffestyrka per tillredning �

Programmerbar bryggtemperatur 2 steg
Programmerbar varmvattentemperatur 3 steg
Programmerbar varmvattenmängd �

Dagsräknare med individuell nollställning �

Programmerbar avstängningstid �

Antal tillredningar av varje enskild produkt kan 
 avläsas

�

Skötselindikator för vattenfilter �

Design och material
TFT-färgdisplay �

Sound design �

I siffror
Höjdinställbart kaffeutlopp 65 – 111 mm
Vattentankens påfyllningsmängd 3 l
Kaffesumpbehållare (portioner) Ca 25
Bönbehållare med arombevarande lock 500 g
Sladdlängd Ca 1.1 m
Spänning 230 V ~
Strömstyrka 10 A
Effekt 1450 W
Standby-läge 0 W

Vikt 10 kg
Dimensioner (B x H x D) 29.5 × 41.9 × 44.4 cm
Färg Piano Black

Användningsområde
�� Kontor
�� Fabriker och verkstäder
�� Butiker
�� Affärslokaler
�� Studios


