Barkøleskab med glasdør Metos Maxiglass Noverta
MG2/300LG, venstre dør

Produktdata
Varenummer
Varenavn
Størrelse
Vægt
Kapasitet
Teknisk informasjon
Kjølemedie

4146672
Barkøleskab med glasdør Metos Maxiglass
Noverta MG2/300LG, venstre dør
602 × 530 × 1800/1825 mm
95,000 kg
310x33cl flaskor, volym 300 L
230 V, 6 A, 0,245 kW, 1NPE, 50 Hz
R600a

Beskrivelse
Metos Maxiglass Noverta MG2/300LG er et køleskab med glasdør er først of
fremest designet til god fremvisning af flasker på en æstetisk måde, såvel som
til nedkøling og opretholdning af korrekt temperatur.
Forbedret køleteknik og komponenter gør køleskabet mere energieffektivt og
miljøvenligt uden at det går koster hverken udseende eller kølekapacitet.
Køleskabets højde er 1800 mm, hvilket gør at dets kapacitet er 300 liter og at
det rummer op til 310 stk. 0,33 liters flasker. Effektive og energivenlige
blæsere sikrer effektiv og hurtig luftcirkulation i hele skabet.
Miljøvenligt kølemedie R600a. Køleskabets temperaturområde kan justeres mellem
+1°C og +18°C (fabrikindstilling +4°C... +8°C).
Temperaturjustering foregår via displayet som sidder på ydersiden af skabet.
Glasdørens ramme og stødliste er i antracitfarvet stål.
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Metos Maxiglass Noverta MG2/300LG har fem justerbare risthylder.
Indvendig LED-belysning sørger for god eksponering af produktene. Separate
brydere gør det mulig at slå indvendig belysning fra uden at slukke kølingen.
glatte flader og aftagelige risthylder gør rengøringen enkel.
Køleskabet har hurtig, automatisk afrimning og fordampning af smeltevandet.
Døren er udstyret med lås.
Dørhåndtaget sidder langs med hele døren og gør den let at åbne.
høj model (højde 1800...1825 mm)
venstrehåndet dør
kapacitet 310/0,33 l (Ø60 mm) flasker
volumen 300 liter
temperaturområde +1°C...+18°C
to justerbare risthylder
LED-belysning
dørkarm og stødliste antracitfarvet
udskiftelig dørpakning
automatisk afrimning og fordamping
elektronisk termostat
kølemedie R600a
LEVERINGEN INDEHOLDER
5 hylder
EKSTRA-TILBEHØR (bestilles separat):
ekstra risthylder
hylde til vinflasker
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