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95% genanvendelig 

EVO II – Premium 
AUTOMATISK 

  

 Models 
• EVO II Premium MF04 

• EVO II Premium MF13 

 

EVO II er her, næste generation af vores populære friskbryg maskine EVO. Maskinen er designet til at maksimere din kaffeoplevelse. Alle dele af brygningsprocessen kan 

tilpasses individuelt til nøjagtige specifikationer og sikre den optimale smag og aroma af kaffen. Resultatet bliver en perfekt kop kaffe, hver gang. 

Du kan oprette og gemme unikke opskrifter takket være EVO’s velafprøvede teknologi og logik. EVO leveres med 14-16 forudindstillet drikke som standard, men maskinen 

har en næsten ubegrænset lagerkapacitet i sin opskriftsbank. Din kaffemenu kan præsenteres med op til 48 drikke fordelt på tre skærmsider. Takket være opskriftsbanken 

kan alle til enhver tid få deres perfekte kop kaffe. 

Vi kalder det in cup quality. 

MILJØ 
• ECBC Godkendt • A+ Energi • Genanvendelighedsgrad 95 % 
• CE Certificeret • Godkendt til at indgå i Svanen-mærket kaffeservice 

  

 

Svanen er Nordens officielle miljømærke. Formålet 
er at give nordiske forbrugere og virksomheder et 
godt værktøj til at kunne vælge produkter og 
tjenester, der opfylder strenge miljøkrav. EVO II er 
godkendt til brug i et Svane-mærket kaffeservice. 
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Tekniske specifikationer 
  

 EVO II Premium – MF04 EVO II Premium – MF13 

Højde, bredde, dybde 880, 428, 550 mm 880, 428, 550 mm 

Højde med underskab 1680 mm 1680 mm 

Vægt 67 kg, (underskab 27.3 kg) 67 kg, (underskab 27.3 kg) 

Strøm 230V IN / 2400 W 230V IN / 2400 W 

Volume i vandtank 4.5 l 4.5 l 

Indbygget kværn N/A Yes 

Beholder for formalet kaffe Yes N/A 

Ingrediens beholdere 4 3 

Drikke menu 1 - 48 drikke i menuen 1 - 48 drikke i menuen 

Vandtilslutning 1/2” udvendig 1/2” udvendig 

Lydniveau (under brygning) <68dB <68dB 

 Kapacitet beholdere og grumsspand 

INSTALLATION: Se brugermanual og teknisk manual. 

Module (ca.) MF04 MF13 

Bønnebeholder N/A 2 kg / 5 l 

Forhøjningskit til 
bønnebeholder (tilvalg) 

N/A 
2 kg / 5 l 

Kaffe 2 kg / 4.3 l N/A 

Topping/mælkepulver 1.1 kg / 2 l 1.1 kg / 2 l 

Chokolade/kakao 1.5 kg / 2 l 1.5 kg / 2 l 

Espresso 0.4 kg / 2 l 0.4 kg / 2 l 

Rengøringsbeholder 3 l 3 l 

Drypbakke 1.7 l 1.7 l 

Grumsspand 9 l / 2 kg grums 9 l / 2 kg grums 

Grumsspand i underskab 25 l / 6 kg grums 25 l / 6 kg grums 

Funktioner 

• Intelligent og programmerbar 
energisparefunktion 

• Justerbar smagsindstillinger 

• Flexibel drikkemenu, 1-48 
drikke på menuen 

• Volumen regulering 

• Styrkeregulering 

• Automatisk rengøringsprogram 

 

• Rengøringsinstruktioner på 
skærm 

• Separat varmtvandsudtag 

• Elektronisk temperaturkontrol 

• Kandebryg 

• Brygfilter til flere brygninger 

• Indikator for påfyldning af kaffe 
og ingredienser 

Tilvalg 

• 4 kg bønnebeholdere (kun til 
MF13) 

• Vandfilter/kalkfilter 

• Underskab 

 

• 3.6 kg stor kit kaffe (kun til MF04) 

• Kopsensor 

• Mulighed for opkobling 

• Koldt og kulsyret vand 

 

CREM forbeholder sig retten til at foretage ændringer i designet eller specifikationerne uden forudgående varsel. 
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