
Cup TS-serie



De skills van een professionele 
Barista geautomatiseerd!

Kenmerken

✓ 1 koffiemolen
✓ 1 instantcanister
✓ Afzonderlijke heetwater uitloop
✓ Stoompijp (TS)
 - Cool touch
 - Temperatuur controle
✓ Gemalen koffie invoer
✓ Verse melk gedeelte
✓ 7” touchscreen
✓ Aanpasbare melktemperatuur
✓ Dubbele boiler
✓ Dubble pomp
✓ Uitneembare metalen zetgroep
✓ Keramische maalschijven
✓ Dubble koffieuitloop
✓ Automatisch spoel en reingings-
 programma
✓ Automatisch melk/melkschuim
✓ Kannen funcie
✓ Watertank 4 liter
 …

De Cup TS-serie van Technicup is een performante professio nele volautomatiche espresso machine met een fenomenaal 
re  sul taat in de tas dankzij de vele technische innovaties. De skills van een professionele Barista worden door Technicup 
ge automatiseerd en vormgegeven in een serie machines die kunnen ingezet worden op diverse locaties. Voor iedere pro fes-
sio nele omgeving ... Door de volledig nieuw ontwikkelde en gepatenteerde meta len zetgroep beschikt de Cup TS over een 
grote dagelijkse capaciteit. De Cup TS is standaard voorzien van een vaste wateraansluiting, maar door de ingebouwde en 
uitneemba re 4 liter watertank, is dit toestel overal inzetbaar. Met de stoomer (TS) kunnen alle warme drankbereidingen in een 
horeca-omgeving op een veilige manier bereid worden.



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 …

Aanbevolen locaties

✓ Hotel
✓ Restaurant
✓ Café
✓ Zelfbediening
✓ Buffetten
✓ Ontbijtruimte
✓ Kantoor
 …

Accessoires

✓ Afzonderlijke waterfilter
✓ Melkfrigo 9 liter
✓ Tassenverwarmer en 
 melkfrigo 4 liter

Gebruikscomfort

Met het 7” touchscreen heb je alle 
belangrijke keuze-mogelijkheden in 
één oogopslag en binnen vinger-
bereik. De vernieuwde software 
loodst u vlot door alle menu’s en 
programma’s. Instellingen aan-
passen is kinderspel.

Mogelijkheden

✓ Plug and play
✓ Eenvoudig voor zelfbediening
✓ Meer dan 30 selecties
✓ Logo of foto’s in scherm opladen
✓ Eenvoudige bediening
 …



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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54,5 cm34 cm 34 cm

Cup T Cup TS

62 cm

Capaciteit (aanbevolen dagelijkse capaciteit: 200 tassen)

Technische gegevens 

Uitgifte per uur enkel dubbel

Espresso (35 ml) 120 200

Lungo (120 ml) 100 150

Americano (160 ml) 100 150

Cappuccino 100 -

Heet water 27 liter -

Cup T Cup TS

Inhoud watertank 4 liter 4 liter 

Inhoud bonentrechter 1,5 kg 1,5 kg

Inhoud poedertrechter melkpoeder: 1,2 kg / cacaopoeder: 2 kg melkpoeder: 1,2 kg / cacaopoeder: 2 kg

Inhoud opvangbak 100 porties 100 porties

Inhoud lekbak 1,5 liter 1,5 liter

Hoogte koffie uitloop 8-18 cm 8-18 cm

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

Vermogen 2700-3100 W 2700-3100 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 Ja Ja

Afmetingen (BxDxH) 34 x 54,5 x 62 cm 34 x 54,5 x 62 cm

Gewicht 26 kg 26 kg


