Kylmävetolaatikosto Metos Classic BA1200-BO2-MPLBO2

Tekniset tiedot
Tuotetunnus (SKU)
Tuotenimi
Mitat
Paino
Tekniset tiedot
Kylmäaine
Kylmäaineen määrä,
g/kg

4321073S
Kylmävetolaatikosto Metos Classic
BA1200-BO2-MPL-BO2
1200 × 650 × 900 mm
100,000 kg
220-240 V, 10 A, 0,42 kW, 1NPE, 50 Hz
R290
85

Kuvaus
Baarityöpöytä Metos Classic BA1200-BO2-MPL-BO2 toimii kätevänä
työpöytänä juomien valmistukseen ja vetolaatikoista kylmät juomat
helposti tarjoiltavaksi. Metos Classic -kylmä- ja jakelulaitteet on
suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan
joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana.
Classic-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia
elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitet
tävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa
puhdistettavuutta.
Metos Classic BA1200-BO2-MPL-BO2-baarityöpöydän tasossa on pullokaukalo
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sekä viemäröity allas, josta esimerkiksi jääpalat on nopeasti
saatavissa. Laitteen alaosassa on neljä kylmävetolaatikkoa, joista
kahdessa on mahdollista säilyttää jopa 28 cm korkeita pulloja.
Ylitseaukeavat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut
teleskooppiliukukiskot tekevät laatikoiden avaamisesta ja sulkemisesta
sujuvaa ja nopeaa. Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°C,
termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°C. Rungon uretaanieriste on
kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä
tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle
kalusteessa. Laitteessa on elektroninen ohjaus digitaalisella
lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä
suojassa.
Hygieeninen rst-taso, säilytystilan pyöristetyt sisänurkat ja ilman
työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen
puhdistamisesta mutkatonta. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava
vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on
automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemäröintimahdollisuus
vakiona. Baarityöpöytä on varustettu helposti huollettavalla
kasettimallisella kylmäkoneella. Vetolaatikoiden tiivisteet on
vaihdettavissa ilman työkaluja. Laitteen mukana toimitetaan kiinnikkeet
virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian
puhtaana pitoa laitteen alta.
tason takaosassa pullokaukalo ja oikealla viemäröity jäähileallas
4 vetolaatikkoa, ilman lukkoa
kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C…+10°C, termostaatin asetusarvon
ollessa +1°C...+10°C
ylitseaukeavat rst-teleskooppiliukukiskot
elektroninen ohjaus
irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
helposti vaihdettavat tiivisteet
ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
digitaalinen lämpötilannäyttö
valettu uretaanieriste
automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
rakenne ruostumatonta terästä
säätöjalat +20/-45 mm
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan
TEHDASASENNETTAVAT LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
pyörät (koodi: 4321300)
keskuskylmäliitäntäinen laite
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