
Design:

Sjöstrand Coffee Concepts espressomaskin 

och mjölkskummare har en  klassisk svensk 
design, helt i rostfritt stål. Den tidlösa designen 

och produkternas kvalitet är noga framtagna 
för att maskinerna ska hålla länge och passa in 
i många olika miljöer.

Sjöstrands ledord är hållbarhet, funktion och 
smak. Våra produkter är enkla att använda – 
med ett enkelt knapptryck får du en espresso 

precis som du vill ha den.

Teknik:

Modell nr: SCC01, Modell namn: Espresso 

Identity. Rostfritt stål med spegelblank yta

19 bar högtryckspump: 
Idealt tryck för en perfekt ”crema”.

Kapselbehållare för 15 kapslar.
Avtagbar vattenbehållare 1,2 liter.
Justerbart droppgaller för stor och liten kopp. 
Automatisk och programmerbar kaffemängd.

Energisparläge.
220V–240V, 50-60Hz, 1250-1450W 

Certifikat: CE/EMC/CB/ETL/CCC
 

Paketering:

Maskin: 33,6*18,6*25,9cm
Nettovikt: 4,15kg
Förpackning: 38*22*30cm
Ytterförpackning: 46*40*33cm (2 maskiner)
Ytterförpackning: Brutto/nettovikt, 12/11kg

EU pall: 80*120*160 (32 maskiner)

Kontainer med EU pall:

20GP : 528 maskiner
40GP : 1200 maskiner
40HQ : 1400 maskiner
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Design:

Sjöstrands ledord är hållbarhet, funktion och 
smak. Vår design är vad som kan kallas svensk 
tidlös design med målet att den ska hålla länge. 

Vi har valt att arbeta med rostfritt stål med en 
spegelblank yta. Oavsett val av kök eller kontor 
ska det inte finnas någon anledning att byta ut 
vår maskin för att den inte längre passar in. 

Sjöstrands produkter är enkla att använda – 
med ett enkelt knapptryck får du en espresso 

precis som du vill ha den.

Teknik:

Modell nr: SCC-18F. Model name: Latte 
Conspiracy

Rostfri stål med spegelblank yta, dubbel vägg

Varm eller kall mjölk för ditt val av skum
Automatisk avstängning
Non-stick insida
Överhettningsskydd
Maximal kapacitet för vispen för att göra 
skum: 150ml
Maximal kapacitet för omrörning: 300ml

360 graders sladdlös rotation
220-240V ~, 50Hz, 550-650W

Certificates: CE/CB/ROHS/EMC/ERP

Paketering:

Skummare: 15*11*20cm
Nettovikt: 0,983kg
Förpackning: 15,5*12,5*20,5cm
Ytterförpackning: 39,5*32,5*23cm 
(6 skummare)
Ytterförpackning: Ytterförpackning: 

Brutto/nettovikt: 7,5/6kg

EU palll: 80*120*150: (216 skummare)

Kontainer med EU pall:

20GP: 2880 skummare
40GP: 6048 skummare
40HQ: 7560 skummare
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N°1 är en perfekt balanserad espresso med 
toner av mörk choklad och brunt socker.

25 kapslar. Intensitet 8/10. 

N°1 är mörkrostad blandning av etiopisk 
sidamo och ett stänk av robusta från Indien 
som ger en intensiv upplevelse.
Passar perfekt som en espresso eller till 
morgonens cappuccino.

N°2 är en perfekt balanserad espresso med 
rostade nötiga toner.

25 kapslar. Intensitet 9/10. 

N°2 är en mörkrostad blandning av arabica 
från Honduras och Guatemala samt ett 
stänk robusta från Indien för att förstärka 
aromen. Passar perfekt som en espresso 
eller till både latte och cappuccino.

N°3 är en perfekt balanserad espresso med 
toner av choklad, bär och lime.

25 kapslar. Intensitet 10/10. 

N°3 är en mörkrostad blandning av etiopisk 
sidamo och arabica från Honduras, 
Guatemala och Colombia. Subtila smaker 
som förstärker dess karaktär, särskilt den 
kvarvarande eftersmaken. Passar perfekt 
som en espresso och cappuccino.

N°4 är en perfekt balanserad espresso med 
rostade toner av tobaksblad och torkad 
frukt.

25 kapslar. Intensitet 9/10. 

N°4 är en mörkrostad blandning av arabica 
från Honduras och Peru samt ett stänk av 
robusta som ger en finstämd ton.
Passar perfekt som en espresso, latte och 
cappuccino.

N°5 är en perfekt balanserad espresso 
med toner av kakao, citrusfrukter, bär och 
lönnsirap.

25 kapslar. Intensitet 10/10. 

N°5 är en mörkrostad blandning av etiopisk 
sidamo och arabica från Honduras och 
Colombia. En ren koncentration av aromer 
för den hängivne finsmakaren.
Passar perfekt som en espresso.

N°6 är en balanserad lungo med lätt fruktig 
smak med inslag av malt.

25 kapslar. Intensitet 7/10. 

N°6 är ett perfekt balanserat lungo kaffe
med en blandning av arabica från Honduras 
och Peru. 
Avnjuts bäst i stor kopp, 80-110 ml.
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