Profesionální vybavení pro gastronomii

Myčka nádobí GS 402 BISTRO (400 V)
Naše cena bez DPH : 85.500 Kč
Naše cena s DPH : 103.455 Kč
Dostupnost: Již není v naší nabídce
Toto zboží nelze koupit
Pro aktuální nabídku myček na nádobí klikněte zde
Technické parametry:
●
●
●
●

Výrobce

Připojení
Popis variant:

Winterhalter
230V

●
●

Teoretický výkon: 48/30 košů/h
Příkon: 6,1 kW
Napětí: 400 V/50 Hz
Rozměry: 460 x 590 x 940 mm
Koš: 400 x 420 mm
Max. výška nádobí: 315 mm

Ostatní vlastnosti:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pro mytí rozličného nádobí - šálky, talířky, sklenice na nápoje nebo příbory
v jednom cyklu mytí
Úspora místa díky integrovaným zásobníkům na mycí a lešticí prostředky
Jednotlačítkové ovládání s barevnou signalizací
4násobný filtrační systém pro dokonalou hygienu
Plošný topný prvek - žádné topné spirály či usazeniny v nádrži
Celoplošný mycí systém
Automatický samočistící program pro ukončení denního provozu
Automatické dávkování mycího a oplachového prostředku
Sériové přepínání teploty oplachové vody
Průběžné čištění mycího roztoku od drobných nečistot
Více než 50 let zkušeností
Na přání:
zabudovaný změkčovač vody
❍

Myčka Winterhalter GS 402 byla koncipována speciálně pro malé gastronomické
provozy jako bistra, snack bary a provozy při prodejnách. Na často stísněném
prostoru se zde nabízí značné množství různých teplých a studených nápojů,
někdy víno,i nealkoholické nápoje stejně jako rychlé občerstvení a další studené či
teplé pokrmy. Malá a velmi tichá všestranná myčka GS 402 se hodí ideálně pro
stísněné prostory pultového prodeje. Ruční mytí nádobí patří odteď minulosti.
Pro perfektní výsledek doporučujeme vhodnou úpravu vody v kombinaci
s doporučenými kvalitními mycími prostředky.
Dostupné i v provedení na 230 V.
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Další fotografie:
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