Kylmäkaappi Metos Proff Eco NT-1600-DSL-DSL-DSR-MU
OUTLET

Hinta
4 290,00 € 2 425,00 €

(alv 0%)

Kuvaus
Projektipalautus
Kylmäkaappi Metos Proff NT-1600-DSL-DSL-DSR-MU toimii kätevänä
työpöytänä tarjoten samalla raaka-aineet kaapeista käden ulottuville.
Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden
erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina
tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat
keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä
kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta
niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.
Metos Proff NT-1600-DSL-DSL-DSR-MU -kylmäkaapissa on kolme
GN-mitoitettua kylmäkaappia, joissa kaikissa yksi säädettävä
ritilähylly. Laitteessa on kaksi vasenkätistä ja yksi oikeakätinen ovi.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa laitteessa on sileä, eristetty
neutraali taso, jonka etureuna on pyöristetty. Kylmäkoneen lämpötilan
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säätöalue on +3°C... +10°C. Valettu uretaanieriste pitää kylmän ilman
laitteen sisällä ja tehokas kylmäpuhallus jakaa sen tasaisesti
kaikkialle kalusteessa. Kylmäkaapissa on elektroninen ohjaus
digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin
törmäyksiltä suojassa.
Hygieeninen rst-taso sekä laitteen pyöristetyt sisänurkat tekevät
puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen
tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva
irrotettava vesipestävä suodatin pitää laitteessa kylmän ilman
puhtaampana ja estää samalla koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on
automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemäröintimahdollisuus
vakiona. Ovien tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja.
Kylmäkaapin mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi
laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.
kolme GN-mitoitettua kylmäkaappia
lämpötilan säätöalue +3°C... +10°C
digitaalinen lämpötilannäyttö
elektroninen ohjaus
rakenne ruostumatonta terästä
valettu uretaanieriste
irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
helposti vaihdettavat tiivisteet
kiinteä kylmäkone laitteen oikealla puolella
säätöjalat +20...-45 mm
kylmäaine R290
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
1 ritilähylly+johdepari / kaappi
kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi
LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
ritilähylly (koodi: 4188723)
tasohylly (koodi: 4188748)
johdepari (koodi: 4321308)
pyörät (koodi: 4321300)
keskuskylmäliitäntäinen laite
Brine-jäähdytteinen laite

Tekniset tiedot
Tuotetunnus (SKU)
Tuotenimi
Mitat
Paino
Kapasiteetti
Metos Verkkokauppa
Ahjonkaarre
04220 Kerava

4334024-Z16001
Kylmäkaappi Metos Proff Eco NT-1600-DSL-DSLDSR-MU OUTLET
1600 × 650 × 900 mm
115,510 kg
3 x GN-mitoitettu kylmäkaappi
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Tekninen erittely
Energialuokka
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220-240 V, 10 A, 0,37 kW, 1NPE, 50 Hz
C Energiatodistus
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