
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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Perfekt bryggkaffe

Flexibel & trendig kaffemeny

Modern & stilren

Funktions- & smakoptimerad

Coffee Queen                                           CQube EVO

Total energy consumption      131 wh/L

Measured at                           30 L/24h
~ no. of cups in ml                            196 cups of 153 ml

Energy consumption in Idle Mode:              1296 wh/24h

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Syftet  är att ge 
nordiska konsumenter och företag ett bra verktyg för att 
kunna välja produkter och tjänster  som uppfyller stränga 
miljökrav. CQube EVO är godkänd för användning i en 
Svanenmärkt kaffetjänst.

95% Återvinningsbar

E V O L U T I O N

EVOlution
Beans in Cup har tagit fram två revolutionerande och helt unika funktioner – allt för 
att kunna leverera det godaste kaffet på jobbet! EVOlution är försedd med de två 
unika förfinade inställningsmöjligheterna ABS och MilkCare för att få fram riktigt gott 
kaffe till våra kunder. 

Att kaffet smakar gott på en arbetsplats beror till stor del på hur exakt installatören 
justerar de inställningar som finns på en kaffemaskin. Med vetskapen om detta har 
Beans in Cups smakexperter tagit fram Advanced Brewing System - ett unikt sätt att 
styra bryggförloppet. Med Advanced Brewing System kan vi nu med millimeterpreci-
sion styra bryggmekaniken till att extrahera just de goda aromerna i kaffet som våra 
kunder vill ha. Och samtidigt undvika de dåliga.

Beans in Cup har även försett EVOlution med MilkCare – en temperaturstyrning för 
att inte riskera att bränna mjölken vid tillredningen. Med MilkCare skapas möjligheten 
att servera goda mjölkbaserade kaffedrycker som är tillredda från mjölkpulver.
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FUNKTION OCH NYTTA

• Ca 200 koppar per påfyllning
• Bryggtid ca 30 sek
• Malning ca 1,6 sek (Hela bönor)
• Kannbryggning
• LED-paneler
• Obegränsad receptbank
• Flexibel menytavla
• Styrkereglering
• Integrerat vattenfilter
• Intelligent energisparläge

TEKNISK SPECIFIKATION

BREDD: 420 mm
DJUP: 570 mm
HÖJD: 884 mm 
MED UNDERSKÅP: 1686 mm
EL: 230V IN / 2200 W
KALLVATTEN: 1/2’’ R
AVSÄKRING: 16 amp

TILLVAL

• Kylt och kolsyrat vatten
• Underskåp
• Koppsensorer
• Tillbehörshylla
• Aqua safe vattenavstängare
• Largemodul för hela bönor
• Betalsystem
• Finns i svart eller vitt utförande

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.


