
Cup Office MC



Coffee made easy

Kenmerken

✓ Compact toestel
✓ 1 koffiemolen
✓ Afneembare watertank 4 liter
✓ Waterfilter in watertank
✓ Gemalen koffie invoer
✓ Intuitief touchscreen 7,1”
✓ Dubbele koffieuitloop
✓ Kannen tot 1 liter
✓ Heet water
✓ Verse melk gedeelte
✓ Automatisch spoel en reingings-
 programma
✓ Keramische maalschijven
 …

De Cup Office is specifiek ontwikkeld als koffie oplossing voor kleine en middelgrote kantoren. Compact van afmetingen, 
maar performant en eenvoudig in gebruik. De extra gedempte koffiemolen en het elegant uiterlijk zorgen dat dit toestel een 
pro mi nente plaats verdient.
Door de afneembare 4 liter watertank met geïntegreerde waterfilter, een bonenreservoir van 500 gram en een hoogte van 43 cm,  
is dit toestel overal inzetbaar. Alle koffie selecties kunnen uitgebreid worden aangepast en gefinetuned als een barista. Het 
MC model beschikt over een professionele cappuccinatore waarmee alle melkspecialiteiten kunnen bereid worden.



Mogelijkheden

✓ Plug and play
✓ Eenvoudig voor zelfbediening
 …

Aanbevolen locaties

✓ Kantoor
✓ Showroom
✓ Vergaderzaal
✓ Ontvangstruimte
✓ Keuken
✓ Bar
 …

Accessoires

✓ Melkkoeler
✓ Waterfilter

Gebruikscomfort

Via het intuïtief 7.1’’ touchscreen krijg je de keuze  
uit meer dan 24 selecties. Naast espresso, lungo,  
americano, ... zorgt het performante melkgedeelte  
voor smeuïge cappuccino of latte macchiato. Zelfs  
de temperatuur van de melk kan worden aan gepast. 
Door de mogelijkheid om afzonderlijk gemalen koffie  
te gebruiken, kunnen alle selecties ook in cafeïnevrij 
gezet worden.

Mogelijkheden

✓ Plug and play
✓ Eenvoudig voor zelfbediening
 …

Ristretto Espresso Espresso met Melk Americano

Koffie Crema Cappuccino Koffie Latte Macchiato

Flat White Latte Macchiato

Americano (Ice)

Americano met melk

Koffie Latte (Ice)Ware melk Melkschuim

Americano (L)

Heet Water Gemalen Koffie Kan Koffie

2 Ristretto2 Espresso 2 Cappuccino2 Koffie Latte

2 Flat White



Technicup BV
H. Consciencestraat 62/0
8800 Roeselare (Belgium)
Tel. +32 51 58 38 58
info@technicup.be

www.technicup.be
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Capaciteit (aanbevolen dagelijkse capaciteit: 50 tassen)

Technische gegevens 

Uitgifte per uur enkel dubbel

Espresso (35 ml) 60 80

Lungo (120 ml) 40 40

Americano (160 ml) 40 -

Cappuccino 40 50

Heet water 15 liter -

Cup Office MC

Inhoud watertank 4 liter 

Inhoud bonentrechter 0,5 kg

Inhoud poedertrechter -

Inhoud opvangbak 40 porties

Inhoud lekbak 1 liter

Hoogte koffie uitloop 8-15,5 cm

Elektrische aansluiting 220-240V 50/60 Hz

Vermogen 1450 W

Afmetingen (BxDxH) 34 x 50 x 43 cm

Gewicht 15 kg

50 cm34 cm 34 cm

43 cm


