Profesionální vybavení pro gastronomii

Podstolová univerzální chladnička Liebherr - FKU 1805
Naše cena bez DPH : 16.490 Kč
Naše cena s DPH : 19.953 Kč
Dostupnost: Skladem v Brně
Katalogové číslo: FKU 1805
Chladnička Liebherr FKU 1805 se statickým chlazením je podstolovou chladničkou
v bílém provedení s nerezovými dveřmi. Prémiová kvalita a provedení značky
Liebherr zaručuje spolehlivý provoz a dlouhou životnost.
Technické parametry chladničky FKU 1805:
Výrobce

LIEBHERR

Objem

180 litrů

Rozsah teplot
Příkon

Rozměry vnější
Připojení

+2°C...+10°C
100 W

600x600x850 mm

Vyrobeno

●
●
●
●
●
●

Vnější rozměry (Š x H x V): 600 x 600 x 850 mm
Vnitřní rozměry (Š x H x V): 513 x 441 x 702 mm
Objem hrubý: 180 l
Objem užitný: 160 l
Nosnost police: 50 kg
Hmotnost: 33 kg

230V

Německo

●
●

Popis variant:
Skladem v Brně

●
●
●
●

Toto zařízení je skladem na
naší pobočce v Brně. Pro
domluvu nachystání k expedici,
popřípadě prohlédnutí v
Showroomu nás kontaktujte na
telefonním čísle 546 223 099. Děkujeme.

●
●
●

Způsob chlazení: statické
Teplotní rozsah: +2°C až +10°C
Maximální okolní teplota: +10°C až +32°C
Klimatická třída: SN
Způsob odmrazování: automatický
Chladivo: R600a

Příkon: 100 W
Napětí: 230 V / 50 Hz
Spotřeba energie: 0,7 kWh / 24 h
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Užitečné vlastnosti chladničky FKU 1805:
●

●
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●
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Robustní provedení, masivní panty a madlo garantují dlouhou životnost
spotřebiče.
Volně stojící chladničku lze odejmutím horní pracovní desky přeměnit na
podstolovou variantu.
Pomocí dvou výškově nastavitelných nožiček lze chladničku pohodlně vyrovnat.
Pro orientaci uvnitř skladovací komory je instalováno vnitřní osvětlení.
Dveřní zámek zajišťuje bezpečné uskladnění produktů i v době vaší
nepřítomnosti.
Digitální teplotní displej na čelní straně dveří umožňuje rychlou kontrolu vnitřní
teploty chladničky. Teplotu lze přesně a snadno nastavit pomocí otočného
regulátoru.
V chladící části jsou umístěny 3 nastavitelné kovové rošty potažené plastem,
které slouží k maximálnímu využití celého prostoru. Dno skladovací komory je
vybaveno čtvrtým nepolohovatelným roštem.
Chladivo R600a je ekologické ? má minimální skleníkový efekt a žádný potenciál
pro ničení ozónu.
Díky používání výhradně velmi kvalitních kompresorů, kondenzátorů, výparníků a
dalších chladicích komponentů jsou spotřeba energie a provozní náklady
spotřebičů Liebherr značně sníženy.
Možnost změnit směr otevírání dveří napomůže k dokonalé prostorové integraci
a sladění s interiérem.
Možnost širokého příslušenství (např. dekorační rámy, pozinkované rošty,
spojovací rámy, přídavná sada koleček).
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