
Vitrinas, murais e ilhas de supermercado

Características técnicas

ECO MADEIRA

Semi-mural refrigerado com portas 

Características principais:

Modelos 1250-3M1 1875-3M1 2500-3M1 1250-3M2 1875-3M2 2500-3M2

Superfície de exposição TDA m2 1,23 1,85 2,46 1,23 1,85 2,46

Intervalo de temperatura °C 0/+2 0/+2 0/+2 +3/+5 +3/+5 +3/+5

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

Classi�cação energética Tipo 3 3 3 3 3 3

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

Potência elétrica 
(fun./descong.) 

W 708/165 1100/211 1259/257 708/165 1100/211 1259/257

Refrigerante Tipo R404A R404A R404A R404A R404A R404A

Controlo evaporador Tipo VE VE VE VE VE VE

Evaporador Tipo AF AF AF AF AF AF

Largura, com laterais mm 1330 1955 2580 1330 1955 2580

Profundidade mm 840 840 840 840 840 840

Altura mm 1652 1652 1652 1652 1652 1652

Estantes de série n.º 3 3 3 3 3 3

Termóstato digital Proteção contra impactos 
de série

Luz LED de sérieLaterais panorâmicas

• Semi-mural vertical com grupo incorporado e temperatura 
positiva para produtos embalados como lacticínios, enchidos, 
carnes e bebidas.

• Graças às dimensões reduzidas e à versatilidade de utilização, 
integra-se perfeitamente em qualquer espaço, desde 
pequenas a médias e grandes empresas.

• Iluminação LED na cornija, garantindo uma significativa 
poupança de energia.

• Permite uma maior capacidade de carga graças à estante 
inferior com 500 mm de profundidade.

• Disponível em diversas cores.

• Na versão Eco Madeira, o móvel inclui portas deslizantes (full 
vision) sem moldura, o que permite o equilíbrio perfeito entre 
a visibilidade do produto e a poupança de energia. 

• Painel de controlo eletrónico de série.

• Cinzento (Ral 90006) de série.
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Modelos 1250 - 3M1 1875 - 3M1 2500 - 3M1 1250 - 3M2 1875 - 3M2 2500 - 3M2

Código 0LDR1000 0LDR1001 0LDR1002 0LDR1003 0LDR1004 0LDR1005

Decorações opcionais 1250 1875 2500

Código 0LDR9265 + cor 0LDR9273 + cor 0LDR9281 + cor
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