
3-SECTION REFRIGERATED COUNTER, HC

SCR-180DG-LRR-CRC-L1

Product Serie: Snowflake GII

Artikelnummer: 879020821

De Hoshizaki SCR-180DG-LRR-CRC-L1 is een met twee secties en een netto volume van 0 Ltr.

 

De Snowflake GII-reeks van Hoshizaki wordt vervaardigd met behulp van de beste technische en

ontwerptechnologieën en strikte kwaliteitscontroles door onze teams in Denemarken en Japan om de

dagelijkse workflows in commerciële keukens over de hele wereld te vereenvoudigen.

 

Het tropische koelsysteem is bestand tegen +40 °C (40% relatieve vochtigheid) en houdt uw

producten vers. Het koudemiddel van de nieuwe Snowflake-generatie is het milieuvriendelijke

koudemiddel R290, een natuurlijk koudemiddel dat de prestaties verbetert en het energieverbruik

aanzienlijk vermindert.

 

Zowel het binnen- als het buitenmateriaal zijn gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal.

Deze zijn ontworpen om lang mee te gaan en combineren een innovatief designconcept,

hoogwaardige materialen en slimme extra's:

 

Minimaal verlies van koude lucht: dubbel geïsoleerde en extra brede, magnetische

deurafdichtingen verminderen de verspreiding van warmte

De binnen- en buitenbeslag zijn gemaakt van roestvrij staal

Kantelbeveiliging: extra lange laden met U-vormige telescooprails

Meerdere deur/lade combinaties mogelijk

Afneembare deurafdichtingen zorgen ervoor dat u het apparaat grondig kunt reinigen

De reinigingsvrije condensor zorgt voor lagere onderhoudskosten en hogere prestaties

Deze en andere doordachte extra's beschermen je eten op de best mogelijke manier

Het koelmiddel dat in alle Snowflake GII HC-modellen wordt gebruikt, is R290. R290 is een

aardgas dat we gebruiken als koelmiddel in onze duurzame en energiezuinige productlijnen

en dat ook nog eens de prestaties verbetert.

Productnaam 3-Section Refrigerated Counter, HC

Temperatuurbereik -2/+8°C

Inhoud, bruto (liter) 500

Inhoud, netto (liter) 257

Uitwendig RvS AISI 304

Inwendig RvS AISI 304

Afmetingen W x D x H (mm) 1780 x 700 x 830-900

Gewicht, verpakt (kg) 141

Koelmiddel R290

Aansluiting 230V, 50 Hz

Aansluitwaarde (Watt) 0.19

Energie verbruik Ecodesign (kWh/Jaar) 927

Energie Efficiëntieklasse (ISO 22041-2019) C

Klimaatklasse 5

Poten / Wielset H = 100/130 mm (L1)

CO2 Equivalent (kg) 0.237

GN – Shelf size 1/1 GN diep

Aantal roosters 6

Deur type Geïsoleerde deur
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