
Vlastnosti produktu:

Pultová chladicí vitrína rovné sklo

Posuvné dveřeVystavení pečiva

• nerezová ocel

• dvojité sklo

• zadní prosklené posuvné dveře

• nastavitelné nožky

• rovná prosklená vrchní část

• vnitřní LED osvětlení

• ventilované chlazení

TEFCOLD LCT 900 F

Pultová chladicí vitrína, přední rovné sklo (náhrada za

NORDline RTW 160 L-5).

Chladicí obslužná vitrína TEFCOLD LCT 900 Fje ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků.

Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrínou a můžete se spolehnout, že na všech

policích bude stejná teplota.

Pultové chladicí vitríny umí efektivně oživit jakýkoliv prostor. Vitrína TEFCOLD LCT900 F se díky svým malým rozměrům a nenáročnému

chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najde si své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích

stanicích.

Počet a typ dveří

Tvrzené sklo

Počet a typ polic

Nožky / nohy

Exteriér

Ineriér

Vnitřní osvětlení

2 posuvné prosklené dveře

Ano

2 drátěné

police

chromové +

základna

4 nastavitelné nožky

Nerezová ocel / sklo

Nerezová ocel / sklo

LED

Teplotní rozsah

Klimatická třída

Hrubá / čistá váha

Hrubý / čistý objem

Výstavní plocha

Typ ovládání

Typ chlazení

Typ odtávání

Typ chladiva

Množství chladiva

GWP

+2 až +8°C

3

99 / 75kg

160 / 88l

0,9m²

Elektronický

Ventilované

Automatické

R290

45g

3

Energetická třída

Denní spotřeba

Roční spotřeba

Index energetické účinnosti

Příkon

Napětí / Frekvence

Hlučnost

Termometr

Vnitřní rozměry (Š x H x V)

Vnější rozměry (Š x H x V)

Rozměry balení (Š x H x V)

Přepravní kontejner 40 stop

C

4,61kWh/24h

1684kWh/rok

22

242W

220-240/50V/Hz

48db(A)

Ano

840 x 450 x 400mm

900 x 560 x 670mm

984 x 641 x 790mm

126ks
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