
CQube S Filterbrew
Cappuccino, espresso eller en slät kopp nymalt och väl-
bryggt mörkrost? Utifrån ny teknik och logik har vi byggt 
en kaffe- maskin, som lever upp till de krav vi själva och 
världens kaffeälskare ställer. Det handlar om perfekt kaffe, 
exklusiv design, flexibel teknik, energieffektiv drift och mini-
mal miljöpåverkan under maskinens hela livscykel.

Det vi eftersträvar är inget mindre än perfekt kaffe.  
Något som handlar om en kombination av kaffebönor,  
vatten, temperatur och teknik. CQube ger dig precision. 
Precision när det gäller bryggtemperatur, bryggtid,  
malningsgrad och recept. För unika kaffesorter. Smak är 
precision och passion. Vår passion.



CQube SF20 CQube SF12 
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CQube S Filterbrew

CQube SF03
Vår enklaste modell med en behållare 
för förmalet kaffe och två ytterligare 
ingrediensbehållare för topping och 
choklad, vilket ger upptill 10 dryck-
esalternativ.  Även denna maskin finns 
i två utföranden. Antingen med vanlig  
tryckknappspanel eller med en 7,5” 
högupplöst touch skärm.

CQube SF12
Önskar du fler dryckesalternativ finns 
denna modell. CQube SF12 har en 
bönbehållare och ytterligare två  
ingrediensbehållare för topping och 
choklad vilket ger upp till 10 dryckes-
alternativ. Även denna maskin finns i 
två utföranden. Antingen med vanlig 
tryckknappspanel eller med en 7,5” 
högupplöst touch skärm.

CQube SF20
Maskinen för finsmakare och kaffe- 
älskare. Denna modell har två bön-
behållare, två kvarnar och är utrustad 
med en förstklassig filterbrygg- 
mekanism för att möjligheten att  
avnjuta kaffe från två olika kaffebönor. 
CQube S finns i två utföranden. Den 
ena med vanlig tryckknappspanel och 
den andra med en 7,5” högupplöst 
touchskärm.

Modell
Volym  

bönbehållare
Ingrediensbehållare 

(kaffe) + topping + choklad
Elanslutning Vattenanslutning

Volym 
spillbricka

B
(mm)

D 
(mm)

H
(mm)

SF20 2 x 1.2 kg - 230V 1N/2200W Kallvatten 1/2” R 0.55 liter 293 532 818

SF12 1.2 kg 1 x 1.1 kg + 1 x 1.5 kg 230V 1N/2200 W Kallvatten 1/2” R 0.55 liter 293 532 818

SF03 - (1,5 kg) + 1.1 kg  + 1.5kg 230V 1N/2200 W Kallvatten 1/2” R 0.55 liter 293 532 818

Modell
Enkel 

 Espresso 
(ca)

Dubbel
Espresso  

(ca)

Kaffe
(ca)

SF20 - - 2 x 114

SF12 - - 114

SF03 - - 142

CQube SF20 CQube SF12 CQube SF03

• 1 Bryggmekanism
• 2 Bönbehållare
• 2 Kvarnar 
• 1.5 liters vattentank
• Tryckknappspanel eller 7,5” Touch screen

• 1 Bryggmekanism
• 1 Bönbehållare
• 1 Kvarn
• 2 ingrediensbehållare
• 1.5 liters vattentank
• Tryckknappspanel eller 7,5” Touch screen

• 1 Bryggmekanism
• 3 ingrediensbehållare
• 1.5 liters vattentank
• Tryckknappspanel eller 7,5” Touch screen

CQube SF03




