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Link do produktu: https://sklep.kalimpex.webd.pl/lada-chlodnicza-l-b-p-5.html

Lada chłodnicza L-B
Cena brutto

4 859,73 zł

Cena netto

3 951,00 zł

Cena poprzednia

5 399,70 zł

Producent

RAPA

Opis produktu
Lada chłodnicza z hartowaną i dzieloną giętą szybą, wnętrzem przechowalnika ze stali nierdzewnej L-B

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy
3. klasa klimatyczna
Chłodzenie grawitacyjne
Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Odpływ skroplin do pojemnika
Agregat wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem chłodniczym R-290

Korpus
Wykończenie frontu szarymi odbojnikami z miękkiego PVC
Nogi regulowane
Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
Kolorowe wykończenie frontu urządzenia
Boki z szarej płyty laminowanej
Podwójne gniazdo elektryczne od strony obsługi z prawej strony urządzenia

Ekspozycja
Zasłony nocne
Wszystkie szyby hartowane
Szyba czołowa dzielona, gięta, uchylna
Elektroniczny termometr od strony klienta
Dzielone, wyjmowane dno ekspozycji ze stali nierdzewnej „lustro”
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Daszek wewnętrzny ze stali nierdzewnej wyposażony w miękkie odbojniki
Oświetlenie LED dopasowane do produktów

Przechowalnik
Bezprogowe dno przechowalnika ze stali nierdzewnej
Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną
Niechłodzona przestrzeń magazynowa, pod przechowalnikiem, obok agregatu

Blat
Blat z szarej płyty laminowanej - szerokość 28 cm
Wyposażenie dodatkowe

Układ chłodniczy
Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną
System automatycznego odparowania skroplin
System osuszania szyb
Urządzenie bez agregatu

Korpus
Komplet 4 kół obrotowych w tym 2 z hamulcem
Malowanie korpusu na wybrany kolor ze wzornika RAPA
Malowanie korpusu na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta
Korpus ze stali nierdzewnej
Maskownica nóg
Montaż dodatkowego podwójnego gniazda elektrycznego
Lada bez podwójnego gniazda elektrycznego
Zmiana miejsca montażu podwójnego gniazda elektrycznego - lewa strona

Blat
Stal nierdzewna "szlif"
Stal nierdzewna "szlif", poszerzany
Stal nierdzewna "płótno"
Stal nierdzewna "płótno", poszerzany
Granit
Granit, poszerzany
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Ekspozycja
Pochyłe dno części ekspozycyjnej
Półka ze szkła hartowanego w części ekspozycyjnej
Przegroda ekspozycji stała ze szkła hartowanego

Przechowalnik
Przegroda stała przechowalnika
Półka niechłodzona pod przechowalnikiem obok agregatu

Akcesoria
Deska do krojenia
Filtr przeciwpyłkowy
Kaskada ze stali nierdzewnej „lustro” - głębokość 33 cm
Rejestrator temperatury USB - bezprzewodowy
Półka frontowa dla klienta - reling
Przegroda ekspozycji ze szkła hartowanego - ruchoma
Półka wydawcza ze stali nierdzewnej „szlif” - szerokość 25 cm
Półka wydawcza ze stali nierdzewnej „płótno” - szerokość 25 cm
Przegroda ekspozycji z tworzywa sztucznego PET - ruchoma
Zasłona nocna z tworzywa sztucznego PET
dane techniczne

uwagi techniczne

długość całkowita :

79,122, 137, 152, 179, 201 cm

szerokość całkowita :

90, 107 cm

wysokość całkowita :

122, 123 cm

długość ekspozycji :

114, 129, 144, 173, 194 cm

szerokość ekspozycji :

50, 66 cm

wysokość ekspozycji :

ok. 18 cm

zasilanie :

230 V

zakres temperatury :

+ 1 do +10 ?C

czynnik chłodniczy :

R-290

agregat :

Cubigel (Elektrolux)

moc :

280 do 390 W

wydajność chłodnicza :

380 do 590 W

odszranianie :

Automatyczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wymiary : 79/107 (+ 239,85 zł ), 79/90 , 122/90 (+ 947,10 zł ), 122/107 (+ 1 150,05 zł ), 137/90 (+ 1 168,50 zł ), 137/107 (+
1 340,70 zł ), 152/90 (+ 1 359,15 zł ), 152/107 (+ 1 494,45 zł ), 179/90 (+ 1 955,70 zł ), 179/107 (+ 2 103,30 zł ), 201/90 (+ 2
226,30 zł ), 201/107 (+ 2 373,90 zł )
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