
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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Zia
Zia från De Jong har en unik bryggenhet CoEx®, som ger tillredning av kaffe både under 
högt tryck (espresso) och lågt tryck (vanligt färskbryggt kaffe). Den har en stor och tydlig 
touchskärm med pedagogiska menyer och anvisningar. Med skärmens hjälp väljer du 
dryck, avläser driftinformation och blir guidad genom rengöringsprocesser.

Tekniken innebär även att kaffeförbrukningen är upp till 25 % lägre än hos jämförbara 
automatmodeller. Zia har energisparlägen och kan förbruka upp till 30 % mindre energi än 
jämförbara automatmodeller.

Tack vare två bönbehållare med mörkrostade och espressorostade bönor i maskinen får 
vi fram smaker som passar alla på kontoret. Det finns även behållare för choklad och fry-
storkad mjölk vilket gör att Zia levererar i stort sett alla varma drycker man kan önska sig 
på arbetsplatsen.
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FUNKTION OCH NYTTA

• Upp till 300 koppar/dag
• Bryggtid ca 30 sekunder
• Två bönbehållare á 1100 g
• Kannbryggning 2 liter
• Styrkereglering
• Koppsensor
• Connect.Me® (USB/Lan/Wifi)

TEKNISK SPECIFIKATION

TILLVAL

• Underskåp
• Aquastop vattenavstängare
• Färskmjölk

BREDD: 365 mm
DJUP: 420 mm
HÖJD: 876 mm
EL: 230V IN / 1500-2900W / 10-16A 
KALLVATTEN: 1/2’’ R

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.


