
Vitrinas, murais e ilhas de supermercado

Mural refrigerado com portas

Características principais:

Portas de abertura automática Painéis laterais de vidro

• Sempre que alguém se aproxima, as portas abrem-se 
automaticamente, proporcionando acesso ao produto 
exposto e fecham-se automaticamente quando a pessoa se 
afasta. 

• Distância e tempo de abertura personalizáveis.

• O design das portas permite o acesso a todo o produto 
exposto sem gerar filas e sem invadir o espaço de passagem.

• Minimiza o consumo energético podendo chegar a 
proporcionar poupanças de até 40%.

• Otimiza a conservação do produto, uma vez que se abre 
apenas quando é necessário.

• Favorece o impulso ao ultrapassar a barreira de abrir a porta 
e ao permitir a liberdade numa mão enquanto a outra está 
ocupada.

• Capta a atenção com o movimento ao passar.

• Abertura programável para que se abra ao premir um botão 
ou para ficar aberta em momentos de maior trânsito.

• Tecnologia patenteada totalmente inovadora.

• Máxima visibilidade graças aos seus painéis laterais de vidro 
e à ausência de estruturas nas portas frontais.

Sensor programável Iluminação LED

Modelos
Capacidade líquida L 456 582

Estantes de série n.º 5 5

Intervalo de temperatura °C *-1 °C/+4 °C *-1 °C/+4 °C

Classi�cação energética Tipo 3 3

Classe de temperatura Tipo M1-M2 M1-M2 

Refrigerante Tipo R404 R404

Carga de gás Kg 450 490

Descongelamento Tipo paragem compr. paragem compr.

Compressor Tipo Hermético Hermético

Controlo evaporador Tipo VE VE

Evaporador Tipo AF AF

Potência frigorí�ca W 2400 2900

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

Potência elétrica W/A 810 1200

Largura total cm 980 1220

Profundidade cm 865 865

Altura cm 2050 2050

Peso líquido kg 285 345

Nível sonoro dbA 56 56,5

Características técnicas

INFINITY SMART FLEX
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MURAL REFRIGERADO COM PORTAS

Modelos 
Código 0LIS1066 0LIS1068

Analise o código QR para 
ver a abertura automática 

em movimento.

LUZ LED

INFINITY SMART FLEX

  Consultar stock disponível
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