
Tekniske specifi kationer

Beholder CUBE

Spænding/strøm 230V

Eff ekt 100W

Kapacitet, vand uden brus 1,6 liter (2,4 liter/minut)

Kapacitet, vand med brus 2,2** liter (2 liter/minut)

Standby forbrug* 5W/time

Køletid* 30 minutter 
(60 minutter ved første brug)

Højde 50 cm

Bredde 15,3 cm (+ 7 cm til CO2-fl aske***)

Dybde 27 cm (+ 7 cm til CO2-fl aske***)

Vægt 12 kg

Min. vandtryk 200 kPa (2 bar)

Maks. vandtryk 400 kPa (4 bar)

Maks. CO2-tryk 400 kPa (4 bar)

Kølemiddel R600a 28g

Klimaklasse N (16 °C - 32 °C) 

IP-kode IP21

CO2 niveau Justerbart, højt/lavt

*Dette er gennemsnitsværdier.
** Mængden er en sammenlagt kapacitet inkl. vand uden brus.
*** CO2 fl asken kan hænges valgfrit på siden eller foran på CUBE.

CUBE-køleenhed

•  Nem opsætningsguide via. skærm

•  Mængden af kulsyre kan justeres 

(højt/lavt)

• Indikator af CO2 mængde

•  Nulstil CO2-måler, når ny CO2-fl aske 

monteres

Nemt og smart med CO2

• 1 stk. CO2-fl aske medfølger ved køb

• 1 stk. CO2-fl aske giver ca. 60 L brus

• Fleksibel magnetisk placering side eller front

• Kun CO2-fl asker fra Quooker kan benyttes

• CO2-fl asker genanvendes og returneres (pant)

•  Sælges i sæt af 4 CO2-fl asker 

Bestil CO2-fl asker på quooker.dk/CO2

Enkel betjening via touch display

Ventilation og placering

Ventilation for optimal drift og luftcirkulation
10 cm bagtil
2 cm på hver side
Vi anbefaler, der laves fi re huller Ø10 cm 
i bagvæg - alternativt i skabets bund.

Placering og afstand
CUBE og CO2-fl aske skal placeres stående med maks. 70 cm. 
afstand mellem CUBE og beholder.
Vores forlængersæt gør det muligt at placere CUBE op til 1,5m 
fra hhv. beholder og vandtilførsel. 

Læs mere her: Quooker.dk/installation

CO2-fl asker til CUBE køleenhed

Når mængden af brus i vandet bliver mindre og vandet løber 
langsommere, er det tegn på, at fl asken med CO2 er ved at være 
tom. Bestil nye CO2-fl asker og læs om returnering af de brugte 
via vores hjemmeside: www.quooker.dk

Henvendelser om CO2-bestilling eller ved behov for ny returlabel: 
co2@quooker.dk

Hvordan udskiftes CO2-fl asken?

Drej CO2-fl asken ind i CO2- trykreduktionsventilen, indtil den ikke 
kan strammes yderligere. Det er vigtigt, den strammes grundigt 
for at sikre tæt tilslutning. Der kan høres en kortvarig hvislende 
lyd ved montering af CO2-fl asken, hvilket er helt normalt. Lyden 
stopper, når fl asken er strammet korrekt.
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