
Ventilasjon CUBE 10 cm bak
2 cm på hver side

Ventilasjon i kjøkkenskap
Kjøkkenskapet må være tilstrekkelig ventilert. Ventilasjon 
kan sikres ved å bore 4 hull på Ø10 cm i skapets bak-
vegg eller ved å sikre tilgang til en annen åpning (f.eks. i 
bunnen av skapet).

Slange mellom CUBE og beholder for kokende vann 
CUBE og PRO3-beholderen kan plasseres med maks 
70 cm avstand og maks 2 meter fra Quooker- 
beholderen. (COMBI-beholderen må stå i skapet 
under vasken på grunn av avløp).

70 cm

CUBE og CO₂-flaske skal plasseres stående

Figur 1

Figur 2

Mål og spesifikasjoner

CUBE må kombineres med en Quooker-kran og beholder med ’W’ i serienummeret (f.eks. QW106214 / VBW302448”)

Ventilasjon og plassering
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CUBE-kjøleenhet

Tilleggspris 16.490 kr 

• Oppsettguide

• Juster kullsyre 50/100 %

• Status på CO2-beholdning

• Nullstill CO2-måler (ved ny flaske)

• Velg språk

CO2-flasker

• 1 stk. CO₂-flaske medfølger 
(gir ca. 60 liter vann med kullsyre).

• Bare CO₂-flasker fra Quooker kan anvendes.

• Tomme flasker er gratis å returnere.

• Våre CO₂-flasker fylles og gjenbrukes.

• Fleksibel plassering af CO2-flaske på høyre 
eller venstre side eller foran på CUBE. 

Sett med 4 CO2-flasker: 599 kr
(ekskl. flaskepant (500 kr) og frakt).

Enkel betjening via skjerm

En boblende nyhet 
Kullsyrevann rett 

fra kranen

Kommer 
snart

230 V

100 W

5 W

2,2 liter *2

2 liter/minutt

30 min.  
(40 min første gang)

50 cm

15,3 cm +7 cm til CO2-flaske 

27 cm

Ca. 12 kg

2 bar

4 bar

Spenning/ strøm

Effekt*1

Standbyforbruk*1

Innhold

Kapasitet for avkjølt vann

Avkjøling etter 
gjenoppfylling

Høyde

Bredde 

Dybde

Vekt

Minimum vanntrykk

Maksimum vanntrykk

*1  Dette er gjennomsnittsverdier. 

*2   0,6 liter vann med kullsyre + 1,6 liter avkjølt vann eller ca. 2,2 liter  
       vann med kullsyre. 

Flex med PRO3 og CUBE


