
GE 700 / 1400

Modelos GE 700 TN GE 1400 TN GE 700 BT GE 1400 BT

Volume l 620 1350 620 1350

Gama temperatura oC -2+8 -2+8 -20 -2+8

Descongelação AUT/MAN AUT AUT AUT AUT

Tensão/Fases W/n.º 220/2 220/2 220/2 220/2

Potência elétrica W 404 645 609 911

Compressor CV 1/3 1/2 5/8 1

Refrigerante Tipo R404A R404A R404A R404A

Controlo evaporador CP/VE CP CP CP CP

Condensação ST/AF/W AF AF AF AF

Evaporador ST/AF AF AF AF AF

Largura mm 720 1440 720 1440

Profundidade mm 850 850 850 850

Altura mm 2050 2050 2050 2050

Peso líquido/bruto kg 140/175 195/255 165/205 225/285

Características técnicas

Fácil abertura graças ao 
puxador de uma só peça ao 
longo de todo o armário.

Abertura da porta até 180º com 
bloqueio a 90º.
Portas reversíveis.

Painel de controlo eletrónico.

Armários de serviço

Armário profissional - Gastronorm

• Ampla gama de armários profissionais gastronorm para 
conservação, congelação e com meias portas. 

• Acabamentos interiores totalmente em aço inoxidável 
AISI 304 para a máxima higiene. Ângulos interiores 
arredondados e estrutura para bandejas desmontável que 
facilitam as operações de limpeza. Portas equipadas com 
fechadura que, graças ao dispositivo magnético e à mola de 
retorno, asseguram um fecho fácil e hermético. Paragem 
automática do ventilador ao abrir a porta. Portas reversíveis   
e abertura da porta até 180º com bloqueio a 90º. Regulação 
da altura das prateleiras através de cremalheira. 

• Armários refrigerados que podem trabalhar a uma 
temperatura ambiente de +43 °C. As resistências de 
descongelação nas versões de conservação permitem 
trabalhar a temperaturas de até -2 °C. 

• Isolamento em poliuretano ecológico de 60 mm de espessura 
que reduz drasticamente a dispersão térmica, garantindo              
o máximo desempenho com o mínimo consumo de energia. 

• Luz interior, rodas para facilitar o deslocamento e três 
prateleiras GNG2/1 por porta.

Características principais:

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos


