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2 in 1 reinigingstablet Jura
7610917627158

Categorie: Espressoaccessoires
Merk:

Jura

Model:

62715
7 610917 627158 >

9,49€

OMSCHRIJVING

62715 2 in 1 reinigingstablet
Eﬀectieve reiniging, duurzame bescherming
Om de koﬃekwaliteit permanent op het hoogste niveau te houden, zijn het onderhoud van de volautomaat
en de hygiëne in de omgang met melk, koﬃe en water van cruciaal belang.
Iedere volautomaat van JURA beschikt over een onderhoudsvrije zetgroep die zichzelf met één druk op de
knop reinigt. Ons laboratoriumteam heeft de alom beproefde reinigingstablet verder ontwikkeld.
Het resultaat van dit intensieve onderzoek is een aanzienlijke verhoging van de reinigende en beschermende
werking. Dankzij de nieuwe 2 in 1 reinigingstablet wordt het apparaat niet alleen gereinigd, maar
tegelijkertijd verzegeld. Hierdoor biedt de reinigingstablet een duurzame bescherming tegen afzettingen van
koﬃevet.
Het reinigingsprogramma kan met één druk op de knop eenvoudig worden gestart.
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Fase I, de reiniging:
de speciale formule lost koﬃevet en koﬃedeeltjes in de zetgroep en de ereidingszeef eﬀectief op. Hierbij
worden de componenten zowel van binnen als van buiten met heet water met een temperatuur van 80 °C
grondig gespoeld.
Fase II, de bescherming:
bijzondere actieve bestanddelen verzegelen de oppervlakken van de desbetreﬀende componenten en
beschermen deze duurzaam tegen afzettingen van koﬃeresten en koﬃevetten.
Het resultaat:
met één druk op de knop een hygiënisch schone volautomaat voor perfecte koﬃekwaliteit en ultiem genot.
Fosfaatvrij
Een uitgesproken eco-intelligentie is voor JURA net zo belangrijk als het duurzame gebruik van grondstoﬀen
en energie. Daarom kiest JURA ook voor de originele reinigingstabletten voor een uitsluitend fosfaatvrije
samenstelling. De geoptimaliseerde beschermingsformule garandeert een TÜV-gecertiﬁceerde hygiëne voor
uw volautomaat, tegelijk met de bescherming van het milieu.

Altijd perfect koﬃegenot dankzij TÜV-gecertiﬁceerde hygiëne
JURA-koﬃemachines werden als uiterst hygiënisch beoordeeld door de onafhankelijke, internationale
keuringsinstantie TÜV Rheinland. Deze beoordeling bewijst dat JURA-onderhoudsmiddelen – die exact zijn
afgestemd op de elektronisch gestuurde programma’s – garant staan voor TÜV-gecertiﬁceerde hygiëne, voor
elke JURA-koﬃemachine.

Eﬀectieve reiniging – duurzame bescherming
De 2 in 1 reinigingstablet zorgt – in combinatie met het geïntegreerde, elektronisch gestuurde
reinigingsprogramma – voor een grondige verwijdering van de koﬃevetten tussen de zetgroep en de koﬃeuitloop. De tablet reinigt niet alleen, maar zorgt ook voor een beschermlaagje in alle leidingen waardoor het
koﬃevet geruime tijd vertraagd wordt afgezet. Alles gebeurt met één druk op een knop, zonder dat u in de
machine hoeft te komen.

SPECIFICATIE
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