
COFFEE QUEEN 

CQUBE ESPRESSO

CQUBE ESPRESSO
Har du passion för kaffe och vill på ett enkelt och smidigt sätt kunna erbjuda dina gäster en krämig espresso, cappuccino eller andra 

kaffespecialiteter? Här är en Barista som aldrig har en dålig dag och gärna jobbar övertid.

Utifrån ny teknik och logik har vi byggt en espressomaskin,  

som lever upp till alla krav vi själva och världens kaffeälskare 

ställer på oss och våra maskiner. Det handlar om perfekt kaffe, 

exklusiv design, flexibel teknik, energieffektiv drift och minimal 

miljöpåverkan under maskinens hela livscykel.

Perfekt kaffe handlar om en kombination av kaffebönor,  

vatten, temperatur och teknik. CQube ger dig precision.  

Precision när det gäller bryggtemperatur, bryggtid, malningsgrad 

och recept anpassat till unika kaffesorter. Smak är precision och 

passion. Vår Passion.



www.creminternational.com

A strong brand of Crem International

CQUBE SE12
CQube SE12 är en helautomatisk espressomaskin utrustad med en högkvalitativ espressomekanism som är utvecklad för att uppfylla 

kraven för en utsökt espresso med perfekt crema. Förutom en bönbehållare har maskinen ytterligare två ingrediensbehållare för 

topping och choklad, vilket ger dig möjlighet att erbjuda upp till 10 dryckesalternativ.  Maskinen är försedd med ett dubbelt vatten-

system, ett för espresso och ett för instantprodukter. Detta gör att instantdrycker kan blandas vid rätt temperatur, vilket ger dig 

drycker av högsta kvalitet. Som standard har maskinen tryckknappspanel men kan utrustas med en 7,5“ högupplöst touchskärm som 

förmedlar en känsla av modern design och ger möjligheter till ny funktionell teknik.

CQUBE SE12
• 1 Bönbehållare och 1 kvarn

• 2 ingrediensbehållare

• Espressomekanism 

• Enkelt utlopp

• 1.8 liters vattentank

• Dubbelt vattensystem

•  Tryckknappspanel 

TILLVAL
• Dubbelt espressoutlopp

• Underskåp med sumpgenomföring

• Betalsystem

• Kopphållare på underskåp

•  7,5” Touch screen

• Anpassat GUI 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell
Volym  

bönbehållare
                 Ingrediensbehållare 
   Kaffe              Topping         Choklad Elanslutning Vattenanslutning

Volym 
spillbricka

B
(mm)

D 
(mm)

H
(mm)

SE12 1.3 kg -       1,1 kg  1,5 kg 230V 1N/2200 W Kallvatten 1/2” R 0.6 liter 293 532 818

Underskåp - - - - - - - 420 550 800

KAPACITET ( KOPPAR /FYLLNING)

Modell
 Espresso 

(ca)
Topping 

(ca)
Choklad

(ca)

SE12 175 120 90

CQube SE12 med
underkåp

SUMPKAPACITET
Modell Sumpkapacitet

SE12 150 koppar

SE12 med underskåp 600 koppar


