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Elegantní zviditelnění výrobků i prodejního místa
Exquisite presentation of products and own sales point

CUBE
Výstavní plocha /
Displayed area
Teplotní rozsah /
Temperature rnage

m

1,46

2,10

°C

+4/+8

+4/+8

El. Napětí /
Voltage

230/50

230/50

2

V/Hz

Výkon /
Power

W

569

711

Váha /
Weight

kg

207

264

Elegantní zviditelnění výrobků i prodejního místa

CZ

ENG

Elegantní vitrína k prodeji desertů, cukrovinek
ideální do cukráren, pekáren, obchodů,
restaurací, na benzínové pumpy a podobně.

Elegant display for sale of desserts and
confectionary products in pastry shops,
bakeries, stores, restaurants, petrol stations
and so on.

Specifikace:

Description:

– Dvojité kalené sklo (čelní, boční, zadní)
– Maximální prezentace vystaveného zboží
– LED osvětlení výstavního prostoru
– Možnost volby dekoru předního panelu
– Volba barevného provedení opláštění
dle přání zákazníka

Technické údaje:
– Ventilační chlazení, elektronická řídicí jednotka
– Automatické odtávání a odpařování
– Čelní sklo výklopné pro snadné čištění
– Zadní posuvná dvířka
– Rychlá a snadná údržba

Teplotní rozsah:
+4/+8 °C (provozní podmínky +25 °C
a 60 % okolní vlhkost)

– Double tempered front, side and back glasses
– Maximal product visibility
– LED lightening of display area
– Choice of front decoration panel
– Choice of colour for sheet RAL cover plates

CUBE

350
200

1485 x 725 x 1324

200

985 x 725 x 1324

mm

350

350

Technical information:
– Forced air circulation with electronic controller
– Automatic defrosting and evaporation
– Hinged front glass for easy cleaning
– Back sliding doors
– Easy and quick maintenance

Temperature range:
+4/+8 °C (by ambient condition
of +25 °C and 60 % r.H.)

25±10

Rozměry /
Dimensions

210

150

1324

100

MODEL

985

725

Výrobce si vyhrazuje právo změn bez předchozího oznámení. /
The producer reserves rights to any change without prior notice.
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