Kylmälasikko Metos Halo 2R800 LED

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

4312746
Kylmälasikko Metos Halo 2R800 LED
800 × 650 × 1500 mm
143,000 kg
220-240 V, 10A A, 1,1 kW, 1NPE, 50 Hz
R404a
250

Kuvaus
Kaarevalla etuprofiililla varustetut Metos Halo -linjastolasikot
tarjoavat tyylikkään vaihtoehdon ruokien ja juomien näyttävään ja
houkuttelevaan esillepanoon. Metos Halo 2R800 LED -malli mahdollistaa
tuotteiden ottamisen molemmilta puolilta, joten se sopii
keskilattia-asennuksiin. Lasikossa on kylmäallas ja kaksi jäähdytettyä,
suojaluukuilla varustettua lasihyllyä molemmilla puolilla. Lasikon
leveysmitta on 800 mm ja allas on mitoitettu kahdelle GN1/1-65-astialle.
Jokaiselle hyllylle sekä altaalle kohdistuva LED-valaistus hyllyn
etureunassa tuo myytävät tuotteet selkeästi esiin. Oikein muotoiltujen
hyllyjen ja kevyesti aukeavien luukkujen ansiosta tuotteet näkyvät hyvin
ja ovat helposti asiakkaan otettavissa. Altaaseen ja hyllyille ohjattu
ilmankierto sekä tehokas kylmäkone auttavat saavuttamaan oikeat
säilytyslämpötilat vaativissakin olosuhteissa. Lasikko säilyttää
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tuotteiden lämpötilat tasaisina ja on säädettävissä asiakkaan tarpeen
mukaan. Lasikko on testattu toimimaan, kun ympäröivä lämpötila on +25°C
ja suhteellinen kosteus 60% RH. Vakiotoimituksessa alaosan
pintamateriaalina on ruostumaton teräs. Lasikot voidaan toimittaa myös
muilla vuorausvaihtoehdoilla sekä valmiiksi kiinnitetyillä
tarjotinradoilla. Metos Halo -lasikot sopivat sekä mitoituksen että
ulkonäkönsä puolesta hyvin yhteen muiden Metos-jakelukalusteiden kanssa.
kylmälasikko on jakelukaluste, ja se on tarkoitettu valmiiksi
jäähdytettyjen elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen
jakeluvaiheessa
itsepalveluun soveltuva lasikko, joka mahdollistaa tuotteiden
ottamisen molemmilta puolilta
lankavetimillä varustetut suojaluukut molemmilla puolilla
puhalluksella jäähdytetty kylmäallas, kaksi lasihyllyä molemmilla
puolilla
ilmankierto ohjataan tasaisesti kaikille hyllyille ja altaalle,
puhallus myös kylmäaltaan yläosaan
korkeus ja syvyys mitoitettu linjastoasennuksiin
hyllyjen etureunan alla oleva LED-valaistus tuo tuotteet
houkuttelevasti esille, oma valaistus molemmilla hyllyillä ja altaalla
kylmäaltaan mitat 657 x 534 x 104 mm
kylmäaltaaseen mahtuu kaksi GN1/1-65-astiaa
koestettu olosuhteissa: ilmastoluokka 3 (lämpötila +25°C ja
suhteellinen kosteus 60% RH)
allas helposti irrotettavissa puhdistusta varten
hyllyt kulutusta kestävää ja turvallista karkaistua lasia, päädyt ja
katto akryylimuovia
automaattinen sulatusveden haihdutus
tukevat, ruostumatonta terästä olevat säätöjalat, säätövara +15 mm /
45 mm
runkomateriaali ruostumatonta terästä
LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
altaan GN-jakajat
TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):
luukuissa lovetut avauskahvat
vuorauslevyt
tarjotinradat, sileä tai putkimalli
potkulevyt
ilmankiertoritilä
keskuskone- ja viemäriliitäntä
pyörät
peittolevy, jolla saavutetaan viileämpi käyttöolosuhde
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