
CQUBE TOUCH SCREEN

STYLE IT YOUR WAY
CQube är den nya generationens kaffemaskin, 
byggd på ett unikt modulsystem. Genom att göra 
de tillval du önskar får du en kaffemaskin optime-
rad efter din miljö, förutsättningar och önskemål. 
En maskin som du med branding kan anpassa 
med ditt företags logo, färger eller budskap. Men 
vi stannar inte där, nu kan du även anpassa och 
styla den unika touchskärmen på CQube.

Med en produktbranding når du kunden mitt i vardagen. 
Under tiden en god kopp kaffe bryggs, kan du få kundens fulla 
uppmärksamhet genom att berätta din historia. Information 
om kaffet, en liten reklamtext eller varför inte en animering 
som roar medan kaffet bryggs och avslutas med er logotyp?  

Möjligheterna är många. En anpassad touchskärm förmedlar 
även hög kvalitetskänsla och kan enkelt varieras över tid.  
Vill du ge något extra till dina anställda eller prata med dina 
kunder och gäster så är det här rätt plats.
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DESIGN 1.0 LOGOTYP
Detta designpaket innebär att du får din företagslogotyp inlagd 
i menyfält och skärmsläckare; enkel men effektiv branding. 
Kombinera gärna med rörlig grafik/storytelling, enligt nedan.

DESIGN 2.0. FärGbYTE Och LOGOTYP
Denna enklare variant av designförändring utgår från crem  
Internationals standardgränssnitt och ikoner. Med skillnaden 
att du väljer en valfri färg på ikoner, bakgrund, knappar och 
skärmsläckare. Kanske vill du ha en färg som passar till inred-
ningen, eller varför inte ditt företags profilfärg. Du har även 
möjlighet att lägga in er logotyp i menyfält och skärmsläckare. 
Kombinera gärna med rörlig grafik/storytelling, enligt nedan.

DESIGN 3.0. hELT NY DESIGN 
Denna variant innebär en helt egen design på alla element: 
ikoner, bakgrund, knappar och skärmsläckare. Med denna har 
du möjlighet att få ett gränssnitt helt i linje med företagets 
grafiska profil, eller för det budskap du vill förmedla. Kombi-
nera gärna med rörlig grafik/storytelling. 

rörLIG GraFIK/STOrYTELLING
Storytelling är en funktion där du kan lägga in budskap, bilder 
och animering i menyfältet under tiden en kopp kaffe bryggs. 
Du kan fritt formge din bild eller ditt budskap med färger, 
mönster, text, logotyp, bilder på produkter etc. Du kan välja 
mellan att ha ett bildspel, en enkel animerad slideshow eller 
mer avancerad grafik som t.ex. 3D-animering eller filmklipp.

bEGräNSNINGar Och MöjLIGhETEr
Bakgrund: bakgrunden kan vara enfärgad, mönstrad eller inne-
hålla din logotyp. Ljusa färger fungerar bäst, då de syns bättre 
samt döljer fingeravtryck och reflektioner i skärmen.

Ikoner: Det finns plats för tolv dryckesikoner. De är låsta till 
specifika positioner, 4 x 3 st.

Övriga knappar: justeringsknappar för volym och styrka samt 
start/orderknapp har låsta positioner, men är för övrigt möj-
liga att anpassa efter dina önskemål. 

Skärmsläckare: Skärmsläckaren ger ännu en exponeringsmöjlig-
het när maskinen är i viloläge. här finns möjlighet att kombi-
nera både bakgrund, text, bilder, logotyp och animering.

ANPASSA DIN TOUCH SCREEN
Det finns många möjligheter att anpassa touchskärmen precis som du vill ha den. Du kan byta ut bakgrund, 
skärmsläckare, lägga in din logotyp och egna menyikoner utifrån ditt specifika dryckesrecept. Under tiden en 
kopp kaffe bryggs finns möjlighet att visa en bildsekvens, animering eller slogan. Och för att göra det lätt för 
dig, har vi tagit fram tre designpaket att välja mellan.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

BAKGRUND Mått: 480x640 px

STORYTELLING/ANIMERING
Mått: 480x210 px
Frame delay: välj hur länge du vill att varje bild ska visas.
Loopfunktion: välj om bilderna ska växla eller stoppa.
random pick: bilder väljs slumpvis under bryggning.

SKÄRMSLÄCKARE
Mått lager 1 & 2: 480x640 px.
Tidsstyrning: Välj efter hur lång tid du vill att  
 skärmsläckaren ska gå på.

IKONER Mått: 120x136 px
 2 ikoner per dryck, vald/icke vald.

KNAPPAR
Mått order/start: 88x88 px
Mått adjustment bar: 101x17 px
Mått adjust/select: 52x52 px
Mått plus/minus: 52x52 px

TEXT
Du kan välja typsnitt, storlek och färg på nästan all text.  
önskat typsnitt bifogas till crem International vid beställning.

ÖVRIGT
•	 Ljud	vid	knapptryckning	finns	som	standard.
•	 Programmet	stöder	inte	Flash,	utan	kräver	animeringar	 

som är uppbyggda på flera bilder, frames. ju fler frames  
desto mjukare animering. 

•	 Alla	filer	ska	vara	i	.png	format.
•	 Filer	till	rörlig	grafik	kan	även	levereras	i	.jpeg	format.
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