
CQube LF04 
• Endast behållare för malet kaffe
• 4 ingrediensbehållare
• Programmerbar Energisparfunktion 
• Tryckknappspanel 
• Kopp / Sumpräknare
• Koppsensor som tillval 
• Ljudnivå ca 60 dB
• Kallt & kolsyrat vatten som tillval
• Underskåp som tillval 

CQube LF13 
• 1 bönbehållare för hela bönor
• 3 ingrediensbehållare
• Programmerbar Energisparfunktion 
• Tryckknappspanel eller 7,5” Touch screen 
• Kopp / Sumpräknare
• Koppsensor som tillval 
• Ljudnivå ca 70 dB 
• Kallt & kolsyrat vatten som tillval
• Underskåp som tillval 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

www.creminternational.com

COFFEE QUEEN

CQUBE LF

Nymalet och välbryggt kaffe? Utifrån ny teknik och logik har vi byggt en kaffemaskin, som lever upp till de krav vi 
själva och världens kaffeälskare ställer. Det handlar om perfekt kaffe, exklusiv design, flexibel teknik, energieffektiv 
drift och minimal 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.

Kopphylla och Tilbehörshylla  
finns som tillbehör

Underskåp som tillval

MODELL
VOLYM 
BÖNBE-

HÅLLARE
KAFFE TOPPING CHOKLAD ESPRESSO

SUMP 
KAPACITET

ELANSLUTNING
VATTEN-

ANSLUTNING
VOLYM 

SPILLBRICKA
B 

(MM)
D

(MM)
H 

(MM)

CQube LF04 - 3,5 kg 1,9 kg 2,6 kg 0,8 kg 2,0 kg 230V 1N / 2200W Cold water 1/2” R 1,8 liter 420 550 1000

CQube LF13 4,0 kg - 1,9 kg 2,6 kg 0,8 kg 2,0 kg 230V 1N / 2200W Cold water1/2” R 1,8 liter 420 550 1000

LF med 
underskåp

- - - - - 6,0 kg - - - 420 550 1800

Crem International                                   CQUBE MF/LF

Total energy consumption     113 wh/L

Measured at                           30 L/24h

Less ef�cient

More ef�cient

~ no. of cups in ml                         200 cups of 150 ml

Energy consumption in Idle Mode:             1320 wh/24h


