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GD305
Pojemność (netto):: 280
Pojemność (brutto):: 305
Ładowność: 150 butelek 0,33l / 125 butelek 0,5l / 285
puszek 0,33l / 150 puszek 0,5l
Wymiary zewnetrzne Dł x Szer x Wys: : 185x45x70 cm
Wymiary wewnętrzne Dł x Szer x Wys: : 145x37x56,5 cm
Waga:: 87
Klasa Klimatyczna:: N
Pobór mocy:: 2,6 kWh / 24h
Połączenie elektryczne:: 220-240V / 50Hz / 260W
Zakres tepmeratury:: 0 - 10°C
Czynnik chłodniczy:: R600a
CECHY PRODUKTU:: !pusty
Kolor:: Czarny, biały
Szklane drzwi:: TAK
Oświetlenie wewnętrzne:: TAK
Wyświetlacz elektroniczny:
Elastyczne wymienne krany:
QuickIn i QuickOut::
First in- First out::
Taca ociekowa:
Regulowane stopki: TAK
Części ze stali nierdzewnej:
Dystanse:
Strefy temperatury:
Mieści kegi o pojemności do 50l:
Uchwyt dla butli CO2:
Termostat manualny:
Szklane drzwi przesuwne::
Wzmocniona konstrukcja:
Półki::
Kółka jezdne:
Podświetlenie loga podstawy:
Wymuszony obieg powietrza:
Automatyczne rozmrażanie:
Wyposażenie opcjonalne: !pusty
Krany:
Podświetlane drzwi:
Branding::
Dziurkowane, podświetlane logo::
Wytłaczane logo::
Zamek::
Druciane kosze:
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Półka oddzielająca:
Wykończenie ze stali nierdzewnej:
Specjalne kolory (od 200 urzadzeń):: TAK
1 strefa temperatury:
Zestaw kranów:
Szklane drzwi na zawiasach::
Podświetlane logo drzwi::
Kółka jezdne:
Nasza wąska lodówka została specjalnie zaprojektowana do
chłodzenia napojów na najmniejszej powierzchni sprzedaży.
Dzięki swojej kompaktowej szerokości 45c cm należy do
naszej nowo opracowanej linii Slimline na potrzeby detalistów
rynku żywności, stoisk gastronomicznych i stacji paliw
ponieważ badania pokazują, że powierzchnie sprzedaży w
takich punktach stają się coraz mniejsze.
Nasza lodówka umożliwia dzięki swojej głęboikości 70 cm i
wysokości 185 cm przechowywanie dużej liczby napojów
(zarówno butelek jak i puszek). Pojemność netto 280l
zapewnia mnóstwo miejsca na chłodzenie i prezentowanie
napojów.
Twoje produkty są optymalnie prezentowane przez szklane
drzwi, wewnętrzne oświetlenie LED i przyciągającą wzrok
reklamą "Enjoy your beverages ice cold". Dzięki tym trzem
czynnikom Twoi klientci natychmiast będą chcieli
schłodzonego napoju.
Nasza lodówka została zaprojektowana tak, aby jej codzienna
obsługa była możliwie najprostsza. Urządzenie jest łatwe do
magazynowania, półki maja regulowaną wysokość, a wnętrze
wykonane jest z łatwego do czyszczenia plastiku. Ponadto
ręczna regulacja temperatury ułatwia dostosowanie
temperatury napojów do Twoich potrzeb. Nasze urządzenie
działa w zakresie 0-10 °C i jest wyposażona w funkcję
automatycznego rozmrażania. Urządzenie ejst dostępne w
kolorze czarnym i białym (na zamówienie inne kolory).
Masz pytania dotyczące produktu? Odezwij się do nas - z
przyjemnością Ci doradzimy. Jeśli potrzebujesz większej
ilości (10 lub więcej) oczywiście zaoferujemy Ci zniżkę.
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