
Vitrinas, murais e ilhas de supermercado

Características técnicas

CANIGÓ

Vitrines refrigeradas plug-in

Características principais:

Vidro RETO. Laterais ABS 40 mm.

• Vidro reto.

• Reserva refrigerada com portas de série.

• Abertura de vidro no sentido descendente.

• Laterais ABS 40 mm.

• Luz LED incluída.

• Descongelação automática.

• Botão de ativação e desativação.

• Permutador de bobina em aço inoxidável.

Modelos  CANIGÓ 1017 CANIGÓ1500 CANIGÓ1955 CANIGÓ 2580

Capacidade líquida m3 1,39 2,05 2,68 3,53

Superfície de exposição m² 0,67 1,01 1,33 1,78

Intervalo de temperatura °C 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 

Classi�cação energética Tipo 3 3 3 3

Potência frigorí�ca kW 0,32 0,52 0,67 1,05

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

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

Consumo elétrico kWh/24 h 6,57 9,61 13,27 19,56

Refrigerante tipo R404A R404A R404A R404A

Controlo evaporador tipo CP CP CP CP

Largura, sem laterais mm 937 1420 1875 2500

Largura, com laterais mm 1017 1500 1955 2580

Profundidade mm 1080 1080 1080 1080

Altura mm 1268 1268 1268 1268

Peso líquido kg 108 163 216 288
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VITRINES DE SERVIÇO SEMIESTÁTICAS 

Modelos  CANIGÓ 1017 CANIGÓ 1500 CANIGÓ 1955 CANIGÓ 2580

Código 0LSL0046 0LSL0047 0LSL0048 0LSL0049

LUZ LED
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