
Vitrinas, murais e ilhas de supermercado

SHAPPHIRE

Mural refrigerado com portas

Características principais:

Características técnicas

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

Sup. Exposição TDA m² 1,59 2,38 3,18 1,59 2,38 3,18

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

Classe de temperatura tipo M1 M1 M1 M2 M2 M2

Classi�cação energética tipo 3 3 3 3 3 3

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

Potência elétrica (fun./descong.) W 483/20 681/53 966/60 483/20 681/53 966/60

Refrigerante tipo R290 R290 R290 R290 R290 R290

Controlo evaporador tipo CP CP CP CP CP CP

Evaporador tipo AF AF AF AF AF AF

Largura mm 1250 1875 2500 1250 1875 2500

Profundidade mm 850 850 850 850 850 850

Altura mm 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Estantes de série N.º 4 4 4 4 4 4

• Mural vertical de ligação à corrente com temperatura 
positiva para exposição e venda de lacticínios, enchidos, 
carne, fruta e legumes – classe de temperatura 3M2/3M1/3H.

• Refrigerante R290: natural, eficiente e sem impacto 
ambiental que, além de apresentar um elevado 
desempenho energético, reduz o consumo de eletricidade e 
as emissões de CO2 no meio ambiente.

• Portas rebatíveis de vidro duplo de baixa emissão.

• 4 estantes.

• Novo sistema de iluminação LED T5 de alta eficiência na 
cornija e nas laterais.

• Ventiladores de alta eficiência de série.

• Disponível em diversas cores.

• Cinzento (RAL 9006) de série.

Luz LED T5 de série. Portas de vidro de baixa 
emissão. 
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MURAL REFRIGERADO COM PORTAS

Decorações opcionais 1250 1875 2500

Código 0LDR9015 + cor 0LDR9217 + cor 0LDR9226 + cor

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

Código 0LDR0074 0LDR0075 0LDR0076 0LDR0051 0LDR0052 0LDR0053

SAPPHIRE 1250 3M2
Parte frontal vermelha opcional
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