ECO MIDI F 60 LAG 4N
Produktserie: Superior - Eco
Varenummer: 962600261
GRAM ECO MIDI F 60 LAG 4N er en med et internt nettovolumen på 304.0000 Ltr.
ECO-serien har opnået en stor popularitet blandt vores kunder i alle segmenter inden for hotel og
restauration samt den øvrige fødevarebranche. En af grundene er det brede udvalg af modeller til
forskellige anvendelsesområder og -formål. Serien opfylder forskellige behov, især hvad angår
kapacitet og funktioner. Samtidig udmærker serien sig med høj energieffektivitet og lave
driftsomkostninger.
Fødevaresikkert
Det effektive luftcirkulationssystem er med til at opretholde en perfekt temperatur. Designet til hurtigt at
genoprette den indvendige temperatur efter hver døråbning. Temperaturer for optimal
fødevaresikkerhed opretholdes ved klimaklasse 5.
Lave Driftsomkostninger
Udstyrets levetidsomkostninger er afgørende for ethvert professionelt køkken. Alle ECO kabinetter har
en fantastisk energi rating, og hjælper dig med at spare driftsomkostninger hver dag.
Energieffektivitetsklassen for ECO MIDI F 60 LAG 4N er C.
Lavt Lydniveau
ECO-serien bidrager til et sundere arbejdsmiljø med lave lydniveauer fra ca. 45 dB(A), når
kompressoren kører.
Maksimale Hygiejnestandarder
Takket være de runde hjørner og glatte overflader er det nemt og hurtigt at udføre de hyppige
rengøringsrutiner. Alle hylder og bæreskinner/vægskinner kan tages ud og rengøres i sin
opvaskemaskine. De selvlukkende døre har håndtag i fuld højde, der sikrer nem adgang. Skabet
leveres med fodpedal.
Smart Design
ECO-serien har opnået en stor popularitet blandt vores kunder. En af grundene er det brede udvalg af
modeller til forskellige anvendelsesområder og -formål. Serien opfylder forskellige behov, især hvad
angår kapacitet og funktioner. Den patenterede fodpedal sikrer, at man kan åbne døren, selvom man
bærer på fødevarer. Samtidig udmærker serien sig med høj energieffektivitet og lave
driftsomkostninger.
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Temperaturområde

-25/-5°C

Energieffektivitetsklasse

C

Rumindhold, brutto (liter)

407

Energieffektivitetsindeks

49.6

Netto nyttevolume (liter)

304

Lydniveau – dB(A)

46.7

Indvendig

Rustfrit stål, aluminium

Isolering (mm)

70 mm (cyclopentan)

Mål B x D x H (mm)

600 x 771 x 2000

Kølekapacitet ved -25°C (Watt)

499

Vægt, brutto (kg)

114

GN – hyldestørrelse

Hylde Euronorm 43 x 53 cm |
Velegnet til 1/1 GN-system

Kølemiddel

R290
Dørtype

Isoleret dør

GWP

3
Udvendig

Hvid finish

Eltilslutning

230V, 50 Hz
Kølemiddel (kg)

0.08

Tilslutningseffekt (Watt)

398
CO2 ækvivalent (kg)

0.26

Energiforbrug Ecodesign AEC
(kWh)

1473
Udstyret med

Right hand hinged reversible door,
automatic door closing, 4 grey
shelves, LED lighting

