
Vitrinas, murais e ilhas de supermercado

Mural refrigerado

Características principais:

• Mural vertical de ligação à corrente com temperatura 
positiva para exposição e venda de lacticínios, enchidos, 
carne e aves.

• Laterais panorâmicas.

• 4 estantes.

• Iluminação superior e lateral LED de alta eficiência.

• Ventiladores de alta eficiência de série (evaporador/
condensador).

• Disponível em diferentes cores, mediante pedido.

• Cinzento (RAL 9006) de série.

Características técnicas

Modelos 937 1250 1875 2500 937

Classe de temperatura Unidade 3M1 3M1 3M1 3M1 3M2

Superfície exposição TDA m² 1,41 1,88 2,82 3,76 1,41

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

Classe de temperatura tipo M1 M1 M1 M1 M2

Classi�cação energética tipo 3 3 3 3 3

Alimentação elétrica V/n.º/Hz 240/1/50 240/1/50 240/1/50 240/1/50 240/1/50

Potência elétrica (fun./descong.) W 1652/825 1913/895 2304/1209 3310/1424 1539/650

Refrigerante tipo R404a R404a R404a R404a R404a

Controlo evaporador tipo VE VE VE VE VE

Evaporador tipo AF AF AF AF AF

Largura mm 937 1250 1875 2500 937

Profundidade mm 850 850 850 850 850

Altura mm 2010 2010 2010 2010 2010

Estantes de série N.º 4 4 4 4 4

LG TWIST

Modelos 937 1250 1875 2500

Código M1 0LDR0040 0LDR0041 0LDR0042 0LDR0043

Modelos 937 1250 1875 2500

Código M2 0LDR0044 0LDR0045 0LDR0046 0LDR0047

Laterais panorâmicas. Iluminação LED.
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MURAL REFRIGERADO

1250 1875 2500 937 1250 1875 2500

3M2 3M2 3M2 3H 3H 3H 3H

1,88 2,82 3,76 1,41 1,88 2,82 3,76

+3/+5 +3/+5 +3/+5 +6/+8 +6/+8 +6/+8 +6/+8

M2 M2 M2 H H H H

3 3 3 3 3 3 3

240/1/50 240/1/50 240/1/50 240/1/50 240/1/50 240/1/50 240/1/50

1687/685 1955/727 2858/854 1539/650 1687/685 1955/727 2858/854

R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a

VE VE VE VE VE VE VE

AF AF AF AF AF AF AF

1250 1875 2500 937 1250 1875 2500

850 850 850 850 850 850 850

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

4 4 4 3 3 3 3

LUZ LED

LG TWIST 1250 3M2
Parte frontal vermelha opcional

Decorações 
opcionais

937 1250 1875 2500

Código H 0LDR9215 
+ cor

0LDR9217 
+ cor

0LDR9225 
+ cor

0LDR9226 
+ cor

Modelos 937 1250 1875 2500

Código H 0LDR1038 0LDR1039 0LDR1040 0LDR1041
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