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Link do produktu: https://sklep.kalimpex.webd.pl/szafa-chlodnicza-sch-z-p-26.html

Szafa chłodnicza - SCh-Z
Cena brutto

4 455,67 zł

Cena netto

3 622,50 zł

Cena poprzednia

4 950,75 zł

Producent

RAPA

Opis produktu
Szafa chłodnicza - SCh-Z zapleczowa pojedynczy słupek

Wyposażenie standardowe

Układ chłodniczy
3. lub 4. klasa klimatyczna
Agregat wewnętrzny
Chłodzenie statyczne
Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290
Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
Odpływ skroplin do pojemnika

Korpus
Drzwi stalowe skrzydłowe
Korpus malowany na kolor biały ze wzornika RAPA
Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
Możliwość przełożenia drzwi
Nogi regulowane

Wnętrze
Dno komory przechowalniczej wykonane ze stali nierdzewnej "lustro"

Półki
Komplet 5 półek regulowanych standardowych wraz ze wspornikami

Wyposażenie dodatkowe
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Układ chłodniczy
Zabezpieczenie parownika powłoką ochronną
System automatycznego odparowania skroplin
Urządzenie bez agregatu

Korpus
Komplet 4 kół obrotowych
Nogi regulowane kwasoodporne
Samodomykacz drzwi
Sygnalizacja dźwiękowa otwartych drzwi
Malowanie korpusu na indywidualny kolor RAL wybrany przez klienta
Zamek do drzwi skrzydłowych
Nierdzewny korpus NZ dla Z i ZR

Wnętrze
Oświetlenie LED
Wzmocnione dno komory
Przystosowanie na pojemniki GN (dla wybranych rozmiarów szaf)

Automatyczny włącznik oświetlenia
Komplet półek gęstych
Komplet kwasoodpornych półek standardowych
Komplet kwasoodpornych półek gęstych
Nierdzewne wnętrze NW dla Z i ZR

Półki
Półka standardowa
Półka gęsta
Półka ze stali kwasoodpornej standardowa
Półka ze stali kwasoodpornej gęsta
Półka do szaf na pojemniki GN (dla wybranych rozmiarów szaf)
Wspornik do półki
Nakładka na półkę perforowana - ze stali nierdzewnej „szlif"

wygenerowano w programie shopGold

Akcesoria
Belka na haki
Rejestrator temperatury USB
Listwa cenowa
Podstawa pod skrzynki
Filtr przeciwpyłkowy
Prowadnica do pojemników GN
DANE TECHNICZNE
szerokość :
głębokość :
wysokość :
szerokość wnętrza :
głębokość wnętrza :
wysokość wnętrza :
pojemność użytkowa :
zasilanie :
zakres temperatury :
czynnik chłodniczy :
agregat :
moc :
wydajność chłodnicza :
odszranianie :

625 725 825 mm
740 mm
2000 mm
50,5 60,5 70,5 cm
62 cm
150 cm
464 l, 554 l, 643 l
230 V
+1 do +10 C
R-290
Cubigel (Elektrolux)
260 W
380 W
Automatyczne

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wymiary: 625 , 725 (+ 246,00 zł ), 825 (+ 295,20 zł )
Malowanie całego korpusu na dowo: nie , tak (+ 356,70 zł )
Zamek drzwi do szaf pojedynczych: nie , tak (+ 135,30 zł )
Rejestrator temperatury USB: nie , tak (+ 608,85 zł )
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