
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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CAFÉ ELITE
Café Elite finns med 2-4 ingrediensbehållare och har hög prestanda, är kompakt och lättskött 
samt erbjuder en variation av drycker. Välj att servera en liten kaffe eller stor kaffe, café-au-
lait, latte, espresso-choc, espresso, choklad, choco-milk eller cappuccino. Tryck på knappen 
och inom några få sekunder är drycken klar! 

Maskinen har automatisk vattenpåfyllning, inbyggd tank på 5 liter och valbart med 2 till 4 
ingrediensbehållare. Den upplysta frontdisplayen gör att maskinen lämpar sig mycket bra 
för profilering. 

En kaffeautomat som passar perfekt för dig som snabbt och enkelt vill dricka kaffe på 
arbetsplatsen.
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FUNKTION OCH NYTTA

• Kannfunktion för kaffe 
• Instant kaffe
• 2-4 ingrediensbehållare 
• 2 blandarsystem
• 5-liters vattentank
• Överfyllnadsskydd för spillbricka

TEKNISK SPECIFIKATION

BREDD: 310 mm
DJUP: 515 mm
HÖJD: 735 mm
EL: 1-fas / 2200 W

TILLVAL

• Myntmekanism
• Profilering av front

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.


