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Szafa chłodnicza 2 drzwiowa ze stali
nierdzewnej
Opis produktu:











filtr przeciwpyłkowy
regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
samodomykające drzwi z zamkiem na klucz
profilowany uchwyt otwierania drzwi
elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
automatyczne odszranianie
grubość ścianki 70 mm
w komplecie 6 półek powlekanych
obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej
wymiary półek WxD: 650x530 mm
 Wysokość - H: 2000 mm
 Pojemność - V: 1311 l
 Głębokość - D: 830 mm
 Szerokość - W: 1480 mm
 Temperatura max.: 8 °C
 Temperatura min.: -2 °C
 Napięcie - U: 230 V
 Moc elektryczna: 0.8 kW
 Karta gwarancyjna: Tak
Cena – 7380 zł
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Szafa chłodnicza

podświetlany górny panel reklamowy
oświetlenie komory
szafa posiada wymuszony obieg powietrza
automatyczne odszranianie / rozmrażanie
obudowa urządzenia malowana proszkowo (biała)
elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem
wbudowany zamek na klucz
wymiary półek WxD: 460x610 mm
czynnik chłodniczy R134a 530g
 Wysokość - H: 1990 mm
 Pojemność - V: 1079 l
 Głębokość - D: 700 mm
 Szerokość - W: 1370 mm
 Temperatura max.: 8 °C
 Temperatura min.: 2 °C
 Napięcie - U: 230 V
 Moc elektryczna: 0.65 kW
 Karta gwarancyjna: Tak
Cena- 7257 zł

Witryna ekspozycyjna 100 l biała








oświetlenie
przeszklona z 4-stron
wymuszony obieg powietrza
2 regulowane półki w komplecie
pojemnik na skropliny
automatyczne odszranianie
ilość czynnika chłodniczego : R134a / 88 g
 Wysokość - H: 675 mm
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Kolor: biały
Głębokość - D: 450 mm
Szerokość - W: 682 mm
Temperatura max.: 12 °C
Temperatura min.: 0 °C
Napięcie - U: 230 V
Moc elektryczna: 0.16 kW
 Karta gwarancyjna: Tak
Cena- 2337zł

Oferujemy także wiele innych akcesorii , wyposażenia chłodnictwa , gastronomii na zamówienie.
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