
Cup 1-serie



Op het werk of in de vrije tijd, 
er is altijd een gelegenheid om  
van lekkere koffie te genieten

De Cup 1-serie van Technicup is een volautomatisch espresso -
toestel, ideaal voor kantoren en kleine tot middelgrote horeca-
zaken. Met hun compact formaat en elegante uiterlijk passen 
deze machines in verschillende omgevingen, zoals ver gader-
zalen, showrooms, broodjeszaken, restaurants, bars, ... en 
zelfs thuis op het werkblad in de keuken.

Naast de vele technische innovaties van deze Cup 1-serie, 
zoals het intuïtieve touch screen 7.1”, het gepatenteer de zet-

systeem, kera  mi sche maal schijven, een zelf reinigend melk -
gedeelte, ... heeft dit pro fes sio neel toestel ook een grote 
capaciteit en biedt het zeer uitgebreide mogelijk heden aan. 
Uiteraard is er ook een heet water- en kannen functie voor-
zien. 

De Cup 1-serie is overal inzetbaar door de afneembare water-
tank van 2 of 8 liter, maar ook aansluiting voor vaste water -
toe voer is standaard voorzien.

Kenmerken

✓ Compact toestel
✓ Intuïtief touchscreen 7,1”
✓ Afneembare watertank 2 of 8 liter
✓ Vaste wateraansluiting mogelijk
✓ Groot bonenreservoir
✓ Grote opvangbak
✓ Gemalen koffie invoer 
✓ Automatisch spoelprogramma
✓ Automatisch reinigingsprogramma
✓ Automatisch melk/melkschuim
✓ Dubbele melk uitloop
✓ Dubbele koffie uitloop
✓ Koffiesterkte en hoeveelheden 
 aanpasbaar
✓ Keramische maalschijven
✓ Kannen tot 1 liter
✓ Stabiele temperatuur
 …



Ristretto Espresso Lungo Americano Coffee Crema Cappuccino Caffe Latte Macchiato Flat White

Latte Macchiato Barista Americano (iced) Caffe Latte (iced) Hot Water Hot Chocolate Warm Milk Milk Foam Americano (venti)

Regular Coffee 2 Ristretto 2 Espresso 2 Lungo 2 Cappuccino 2 Caffe Latte 2 Macchiato 2 Flat White …

Gebruikscomfort

Via het intuïtief 7.1’’ touchscreen krijg je de keuze uit meer dan 30 selecties. Naast espresso, lungo, americano, ... zorgt 
het per for mante melkgedeelte voor smeuïge cappuccino of latte macchiato. Zelfs de temperatuur van de melk kan worden 
aangepast. Door de mogelijk heid om afzonderlijk gemalen koffie te gebruiken, kunnen alle selecties ook in cafeïnevrij gezet 
worden. 

Aanbevolen locaties

✓ Kantoor
✓ Showroom
✓ Vergaderzaal
✓ Ontvangstruimte
✓ Bedrijfskeuken
✓ Hotel
✓ Café
✓ Bar
✓ Ontbijtruimte
✓ Restaurant
✓ Frituur
✓ Catering op locatie
 …

Accessoires

✓ Aansluiting waterafvoer
✓ Afzonderlijke waterfilter
✓ Melkfrigo
✓ Melkkoeler

Mogelijkheden

✓ Plug and play
✓ Eenvoudig voor zelfbediening
✓ Meer dan 30 selecties
✓ Logo in screensaver
✓ Aanpasbare temperatuur 
 melkgedeelte
 …



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: 100 tassen)

Technische gegevens 

Uitgifte per uur enkel dubbel

Espresso (35 ml) 70 100

Lungo (120 ml) 60 60

Americano (160 ml) 50 -

Cappuccino 50 60

Heet water 15 liter -

Cup 1 Cup 1 XL

Inhoud watertank 2 liter 8 liter 

Inhoud bonentrechter 1,2 kg 1,2 kg

Inhoud poedertrechter - -

Inhoud opvangbak 65 porties 65 porties

Inhoud lekbak 1,5 liter 1,5 liter

Hoogte koffie uitloop 8-15,5 cm 8-15,5 cm

Elektrische aansluiting 220-240V 50/60 Hz 220-240V 50/60 Hz

Vermogen 1500-1700 W 1500-1700 W

Vaste wateraansluiting (met slang) 3/4” (1,5 meter 3/4” naar 3/8”) 3/4” (1,5 meter 3/4” naar 3/8”)

Afvoer Optie Optie

Afmetingen (BxDxH) 30 x 50 x 58 cm 41 x 50 x 58 cm

Gewicht 15,5 kg 17,0 kg

30 cm

Cup 1

58 cm

11 cm

Cup 1 XL

30 cm 50 cm


