
PERFEKT ESPRESSO
Med en enkel knapptryckning serverar 
den en perfekt espresso.

PATENTERAT MJÖLKSYSTEM
Värmer och skummar mjölken till  
perfekt temperatur och konsistens.

COFFEE QUEEN 

CQUBE ESPRESSO

VALMÖJLIGHETER
Med två separata bönbehållare och två 
kvarnar ger den möjlighet att avnjuta 
espresso från två olika bönor.
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A strong brand of Crem International

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

CQUBE SE20 BARISTA
En perfekt espresso eller en cappuccino gjord på färsk mjölk? CQube SE20 Barista är en automatisk barista som arbetar med högsta 

precison vilket ger ett kaffe som smakar precis så som du vill ha det. Maskinen är utrustad med en högkvalitativ espressomekanism som 

är utvecklad för att uppfylla kraven för en utsökt espresso med perfekt crema och den serverar dessutom andra kaffespecialiteter 

gjorda på riktig mjölk. Maskinens unika självrengörande mjölksystem som är patenterat värmer och skummar färsk mjölk till perfekt  

temperatur och konsistens varje gång. Med sina två separata bönbehållare ger den finsmakare och kaffeälskare möjlighet att njuta av 

espresso från olika bönor. Din egen barista helt enkelt.

CQUBE SE20
• 2 Bönbehållare och 2 kvarnar

• Espressomekanism

• Dubbelt espressoutlopp 

• Kvarnjustering

• 7.5” Touch Screen som standard

• Betalsystem som tillval

TILLBEHÖR
• Mjölkkanna

• Enkelt espressoutlopp

• Avloppsmodul

BARISTA UNIT
• Kyl för mjölk

• Patenterat mjölksystem

• 5 liters mjölkbehållare

• Automatiskt rengöringsprogram

• Ingrediensbehållare för choklad

• Elanslutning genom CQube SE20

• Möjlighet att koppla till avlopp

Mjölken värms försiktigt upp i två steg 
i ett slutet system och den utsätts 
aldrig för ångtemperartur

Det inbyggda automatiska rengörings- 
programmet garanterar att maskinen 
uppfyller de högsta kraven på hygien.

Automatiskt genomspolning av mjölk-
systemetgörs både före och efter varje 
kopp. Genomspolning kan också göras 
manuellt med en enkel knapptryckning.
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CQube SE20 2 x 1.3 kg - 230V 1N /  2200 W Kallvatten 1/2” R 0.6 liter 293 532 818

Barista Unit - 1 x 1.2 kg 230V 1N /  2200 W - 1,1 liter 221 422 818

SUMPKAPACITET
Modell Sumpkapacitet

SE20 150 koppar


