
Vitrinas, murais e ilhas de supermercado

Características técnicas

ANNAPURNA/TIMANFAYA

Mural refrigerado com portas

Características principais:

Portas rebatíveis. Luz LED incluída.

• Portas rebatíveis.

• 4 estantes de metal ajustáveis em altura e com 
expositores de preços.

• Metal galvanizado e inoxidável com terminação e m 
espuma de 40 mm.

• Luz LED incluída.

• Painel de controlo eletrónico.

• Descongelação automática.

• Botão de ativação e desativação de acesso fácil.

• Permutador de bobina em aço inoxidável.

• Proteção contra impactos de série.

• Modelo Annapurna - estantes de 30 cm de profundidade.

• Modelo Timanfaya - estantes de 40 cm de profundidade.

Modelos ANNAPURNA
1280

ANNAPURNA
1880

TIMANFAYA
1280

TIMANFAYA
1880

TIMANFAYA
2480

Capacidade líquida m3 0,56 0,85 0,89 1,33 1,77

Superfície de exposição m2 1,86 2,79 2,58 3,87 5,16

Intervalo de temperatura °C 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4 0/+2 - +2/+4

Classe de temperatura Tipo M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 M1-M2 

Classi�cação energética Tipo 3 3 3 3 3

Potência frigorí�ca kW 1,27 1,94 1,74 1,94 2,46

Temperatura de evaporação °C -10 -10 -10 -10 -10

Alimentação elétrica V/n.º/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo de energia W 26,22 30,05 26,34 30,26 40,58

Refrigerante Tipo R404A R404A R404A R404A R404A

Controlo evaporador Tipo VE VE VE VE VE

Largura, com laterais mm 1280 1880 1280 1880 2480

Profundidade mm 600 600 750 750 750

Altura mm 2020 2020 2020 2020 2020

Peso líquido kg 190 265 220 307 394

Estantes de série n.º 4 4 4 4 4
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Garantia total
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MURAL REFRIGERADO COM PORTAS

Modelos ANNAPURNA 1280 ANNAPRUNA 1880 TIMANFAYA 1280 TIMANFAYA 1880 TIMANFAYA 2480

Código 0LSL0029 0LSL0030 0LSL0031 0LSL0032 0LSL0033

Modelo Annapurna com 60 cm de profundidade e estante de 30 cm

Modelo Timanfaya com 75 cm de profundidade e estante de 40 cm

LUZ LED
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