
Product code: EP700P
EcoPro G2 600 liter gekoelde doorgeefkoelkast

Kenmerken & voordelen

Deze optie met deuren aan twee kanten biedt een praktische oplossing voor voedsel dat tussen de keuken en service
gedeelte wordt doorgegeven.

Deze kast is ook uitermate geschikt voor laboratoria, omdat de koeling aan twee zijden te bedienen is en
gemakkelijke toegang geeft tot een bewaarruimte én een uitgifte punt
Zelfs wanneer alle roosters vol staan zorgt het 'Foster Circulair II luchtgeleidingssysteem' voor maximale efficiency.
Intuïtief bedieningspaneel; makkelijk te reinigen, e-modus, touchscreen vergelijkbaar met smart phone
Ergonomische verzonken deurgreep; makkelijk te openen vanaf alle hoogtes en eenvoudig te reinigen
De rekgeleiders zijn geheel en makkelijk uitneembaar voor meer schoonmaakgemak



Roosters

(Extra) rvs geleiders Optie

Extra rooster GN2/1 Optie

Koudemiddel

R290 - natuurlijk koudemiddelStandaard

R134a Optie

Stekkerklaar Standaard

Remote uitvoering Optie

Specificatie

Koelkast +1°/+4°C Standaard

Breedte 700

Diepte 865

Hoogte 2080

Bruto inhoud 600

Decibel @ 1M 68.6

Basis uitvoering

Poten van 150 mm Standaard

Poten van 150 mm Optie

Elektrische aansluiting, Service
& Energie label

230/50/1 Standaard

220/60/1 Optie

Benodigde zekeringen 10

Uitvoering

rvs 304 uit- en inwendig Standaard

rvs 304 achterzijde voor eiland
opstelling Optie

Deuren

Doorgeef Standaard

Links afgehangen deur(en) Optie

Opties

Helicoil-stekker Optie

Aandachtspunten

Condensor is eenvoudig te reinigen door een scharnierende opklapbare unit cover
Door geavanceerd koelsysteem geen ventilatoren in de kast zelf, dus meer bewaarruimte voor voedsel dan in
vergelijkbare kasten van andere merken
Geschikt voor gebruik in zeer warme omgeving(klimaatklasse 5)
Ook leverbaar met glazen deur aan een van de zijdes

Energy  Quality  Value  Design  Hygiene  After Care

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
Phone 08432 168800   |   Email sales@foster-uk.com   |   Visit www.fosterrefrigerator.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon
for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the
dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually
binding.


