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A strong brand of Crem International

COFFEE QUEEN ORIGINAL
P RO D U K T I N F O R M AT I O N

MEGA GOLD
Coffee Queen Mega Gold brygger direkt i en elegant och praktisk 2,5 
liters serveringsstation (termos) som är försedd med tappkran och nivårör. 
Tack vare att ingen extern värme tillförs bevaras kaffet välsmakande och 
aromrikt under lång tid.

Serveringsstationen passar in i alla tänkbara miljöer och är enkel och smidig 
att hantera. Lyft serveringsstationen från bryggaren och placera den där 
du vill att kaffet ska serveras. Du kan också specialdesigna displaylock till 
serveringsstationerna för att enkelt visa vilket kaffe som serveras. Enkelt 
och riktigt snyggt!

Mega Gold finns med såväl manuell som automatisk vattenpåfyllning. De au-
tomatiska, vattenanslutna bryggarna har elektronisk tidsstyrning och signal 
vid färdig bryggning. Bryggmängd 4-17 koppar justeras lätt från maskinens 
framsida.

En serveringsstation 2,5 liter ingår till båda modeller. Till modellen med 
automatisk vattenpåfyllning medföljer dessutom en anslutningsslang för vat-
ten. 

FAKTA
MEGA GOLD - M
- Manuell vattenpåfyllning

MEGA GOLD - A
- Automatisk vattenpåfyllning
- Elektronisk tidsstyrning
- Reglerbar bryggmängd 4-17 koppar

KAPACITET
Ca 17 koppar på 7 min 
= ca 17 liter / h

TEKNISK DATA
Effekt: 230V 1N / 2200W 
Vattenanslutning: kallvatten 1/2” R  
(Mega Gold A)

DIMENSIONER
B:  205 mm
D:  390 mm
H:  640 mm

Extra serveringsstationer
och displaylock

TILLBEHÖR
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COFFEE QUEEN ORIGINAL
P RO D U K T I N F O R M AT I O N

MEGA GOLD A X2
Coffee Queen Mega Gold A X2  är  två  st separata Mega Gold  A  
som är sammankopplade med en vattenanslutning och som  
brygger direkt ner i två eleganta och praktiska 2,5 liters  
serveringsstationer (termosar) som är försedd med tappkran 
och nivårör. Tack vare att ingen extern värme tillförs bevaras 
kaffet väl-smakande och aromrikt under lång tid.

Serveringsstationerna passar in i alla tänkbara miljöer och är  
enkel och smidig att hantera. Lyft serveringsstationen från  
bryggaren och placera den där du vill att kaffet ska serveras. Du 
kan också specialdesigna displaylock till serveringsstationerna 
för att enkelt visa vilket kaffe som serveras. Enkelt och riktigt 
snyggt!

Mega Gold A X2 finns bara med automatisk vattenpåfyllning.  
Bryggarna har elektronisk tidsstyrning och signal vid färdig 
bryggning. Bryggmängd 4-17  koppar per sida justeras lätt från 
maskinernas framsida. Två serveringsstationer 2,5 liter ingår.

FAKTA
- Automatisk vattenpåfyllning
- Elektronisk tidsstyrning
- Reglerbar bryggmängd 4-17 koppar 
  (per sida)

KAPACITET
Ca 34 koppar på 7 min 
= ca 34 liter / h

TEKNISK DATA
1 x 230V 1N / 2200W
1 x 230V 1N / 2200W
  
Vattenanslutning: kallvatten 1/2” R  

DIMENSIONER
B:  420 mm
D:  390 mm
H:  640 mm

Extra serveringsstationer
och displaylock

TILLBEHÖR

Maskinerna kopplas samman med 
en gemensam vattenkoppling
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