
Vitrinas, murais e ilhas de supermercado

Características técnicas

Vitrine refrigerada com grupo remoto

Características principais:

Modelos 937 - 3M1 1250 - 3M1 1562 - 3M1 1875 - 3M1 2500 - 3M1

Superfície de exposição TDA m² 0,60 0,91 1,05 1,20 1,80

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

Classe de temperatura tipo M1 M1 M1 M1 M1

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 W Func/W 71 85 98 142 170

Potência frigorí�ca (-10 °C) W 240 340 390 460 630

Refrigerante tipo R404a R404a R404a R404a

Controlo evaporador tipo VE VE VE VE

Evaporador tipo AF AF AF AF

Largura, sem laterais mm 937 1250 1562 1875

Profundidade mm 1100 1100 1100 1100

Altura mm 1248 1248 1248 1248

• Vitrine refrigerada panorâmica com vidro frontal curvo, 
abertura no sentido ascendente e prateleira superior em 
vidro, apta para a apresentação e venda de queijo, lacticínios, 
enchidos, carne fresca e gastronomia.

• Proteção contra golpes de série em aço inoxidável.

• Termóstato digital.

• Disponível em diferentes cores, mediante pedido.

• Cinzento (RAL 9006) de série.

MIKA SM

Laterais panorâmicas. Proteção contra impactos de 
série.

IMPORTANTE: laterais necessárias, 4 cm cada uma.
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VITRINE REFRIGERADA COM GRUPO REMOTO

MIKA SM 2500 3M2
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Código 0LDR0012 0LDR0013 0LDR0014 0LDR0015 0LDR0016 0LDR0017 0LDR0018

Decorações
opcionais 

MIKA SM 937 MIKA SM 
1250

MIKA SM 
1562

MIKA SM 
1875

MIKA SM 
2500

MIKA SM 
3125

MIKA SM 
3750

Código 0LDR9243
+ cor

0LDR9244
+ cor

0LDR9245
+ cor

0LDR9246
+ cor

0LDR9247
+ cor

0LDR9248
+ cor

0LDR9249
+ cor

Acessórios Conjunto laterais 
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