Profesionální vybavení pro gastronomii

- model VSU 4 PL

Chladící vitrína SUSHI INFRICO - agregát vlevo - model VSU 4 PL
Naše cena bez DPH : 31.400 Kč
Naše cena s DPH : 37.994 Kč
Dostupnost: 3 týdny
Model: VSU 4 PL
Tuto chladicí stolní vitrínu INFRICO využijete na sushi, ryby, rybí lahůdky, a další
produkty s požadavkem na co nejnižší a konstantní teplotu chlazení.

Výrobce
Agregát

Chlazení

Přední sklo
Teplota

Rozměry vnější
Připojení

Vyrobeno
Popis variant:

INFRICO

vestavěný

chlazené dno
zaoblené

-1°C/+1°C
3 velikosti
230V

Španělsko

Chlazení
Chladicí trubice je umístěna ve dně vitríny a u stropu. Tento systém gravitačního
chlazení v kombinaci s intenzivním chlazením dna, vytvoří v celém prostoru vitríny
konstantní a nízkou teplotu. Proto je vitrína používaná v prodejnách, barech a
různých gastronomických provozech pro výrobky jako je sushi, kde jsou ve větší
míře rybí produkty, dále může být použitá všude tam, kde je požadovaná co
nejnižší a stabilní teplota, pro prodej různých salátů, pomazánek a lahůdek, kde
jsou suroviny typu majonéza, měkké uzeniny, apod.
Odtávání
Odtávání vitríny je ruční, neboť je tento systém nejpraktičtější pro běžný provoz.
Námraza uvnitř vitríny se vytváří v závislosti na tom, jaká je v okolním prostředí
vlhkost, a jak často je vitrína otevírána. Prakticky je vitrína zapnutá během prodeje
a mimo prodej se vypíná. Tím se vitrína dostatečně odmrazí. Vitrína neslouží
k dlouhodobému skladování produktů, nýbrž pouze pro prezentaci a prodej.
Konstrukční vlastnosti
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●

Velmi atraktivní design
Exteriér vitríny - eloxovaný hliník
Interiér vitríny - nerezové ocel AISI 304 18/10, děrované dno, zaoblené hrany,
led osvětlení
Izolace z bezfreonové polyuretanové pěny o hustotě 40 kg/m3
Manuální odtávání
Digitální termostat s ovládáním
Vestavěný agregát vlevo (z pohledu obsluhy)
Intenzivně chlazené dno vitríny a prostorově gravitační chlazení (u stropu a pod
dnem vitríny je chladicí trubice)
Výklopné zaoblené přední sklo - bezpečnostní tvrzené, přední zdvihání pro
snadné čištění
Posuvná zadní dvířka, půlená
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Technické parametry
●
●
●
●

Napětí: 230 V / 50 Hz
Nastavitelná teplota: -1°C / +1°C
Chladivo: R 134 a
Kompresor: 1/6 HP

Model:

VEP 4PL

VEP 6PL

VEP 8PL

0,23 m?

0,34 m?

0,46 m?

Kapacita:

16,1 l

23,8 l

32,2 l

Spotřeba:

2,1 kWh/24h

3,0 kWh/24h

3,2 kWh/24h

Rozměry:
Výstavní
plocha:
Příkon:

1268x410x230
mm

130 W

1620x410x230
mm

190 W

1972x410x230
mm

200 W
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Další fotografie:
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