
CQUBE MEDIUM ALU
CQube Medium line har ett snyggt utseende med borstat aluminium. Det är valfritt om du vill 
ha förmalet kaffe eller kaffe från hela bönor. Eftersom maskinen dessutom har espressokaffe, 
choklad och frystorkad mjölk, kan vi erbjuda upp till 12 olika drycker baserade på alla dessa 
ingredienser.

CQube-serien kommer från svenska Crem International som håller till i de värmländska  
skogarna. Det här är färskbryggmaskinerna för den som inte vill kompromissa med 
smaken på sitt färskbryggda traditionella bryggkaffe.

Vill man dessutom ha kallt kolsyrat eller stilla vatten integrerat i maskinen går det att  
komplettera med underskåp och kolsyrenhet. CQube Medium är otroligt lätt att sköta och 
kräver inga krångliga rengöringsprogram. Den tysta kvarnen maler kaffe på under 2 sekunder. 
CQubes stilrena design gör dessutom att den passar i de flesta kontorsmiljöer.

CQUBE MF01/04 ALU

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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95% Återvinningsbar

Crem International                                   CQUBE MF/LF

Total energy consumption     113 wh/L

Measured at                           30 L/24h

Less ef�cient

More ef�cient

~ no. of cups in ml                         200 cups of 150 ml

Energy consumption in Idle Mode:             1320 wh/24h

CQUBE MF13 ALU
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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.

FUNKTION OCH NYTTA

• Ca 200 koppar per påfyllning
• Bryggtid ca 30 sek
• Malning ca 2 sek (Hela bönor)
• Kannbryggning
• Styrkereglering
• Indikator påfyllning
• Indikator sumptömning

TEKNISK SPECIFIKATION

BREDD: 420 mm
DJUP: 550 mm
HÖJD: 880 mm 
MED UNDERSKÅP: 1680 mm
EL: 230V IN / 2400 W
KALLVATTEN: 1/2’’ R
AVSÄKRING: 16 amp

TILLVAL

• Kylt & kolsyrat vatten
• Underskåp
• Sidohylla & Kopphylla
• Koppsensor
• Vattenfilter
• Betalsystem
• Aquastop vattenavstängare

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.


