
KØLESKAB MED GLASDØR COMPACT KG 220

RG 2W

Produktserie: Compact

Varenummer: 962210441

GRAM COMPACT KG 220 RG 2W er en KØLESKAB MED GLASDØR med et internt nettovolumen

på 77 Ltr.

 

GRAM COMPACT-serien tilbyder en sjælden kombination. Skabene er fødevaresikre og har en

kompakt størrelse med enestående energimærkning for deres klasse. Med et mål på kun 59,5 x 64 cm

er disse små lagerskabe nemme at passe ind. Det gør GRAM COMPACT til et utrolig populært valg for

virksomheder med små køkkener, som – i de fleste tilfælde – ikke har brug for køleudstyr med høj

Gastronorm-kapacitet.

Fødevaresikkert

Takket være Grams luftcirkulationssystem er temperaturerne korrekte og ensartede i hele kølerummet,

hvilket sikrer, at temperaturerne altid er helt fødevaresikre – ikke kun til flaskekøling.

 

Lave Driftomkostninger

Energieffektivitetsklassen for COMPACT KG 220 RG 2W er B. COMPACT-serien tilbyder en række

ekstremt energieffektive køleenheder til små rum.

 

Lavt lydniveau

bidrager til et sundere arbejdsmiljø med lave støjniveauer R600a dB (A), når kompressoren kører. Lav

varmeemission på grund af korte kompressortid.

 

Højstandard for hygiejne

Designet til nem rengøring med glatte flader overalt. Særlige funktioner er fremhævet ovenfor.

 

Særdeles alsidig og pladsbesparende

COMPACT tilbyder en serie af meget alsidige produkter: Uanset om produkterne skal stå alene, side

om side, opstilles som søjle eller hænge på væggen kan alle krav imødekommes.  

 

COMPACT KG 220 RG 2W leveres med følgende ekstraudstyr:

 

Kølemiddel: KØLESKAB MED GLASDØR bruger HC kølemiddel

Indvendigt LED lys

Hvide trådhylder   

Produktnavn KØLESKAB MED GLASDØR

Temperaturområde +2/+12°C

Rumindhold, brutto (liter) 128

Netto nyttevolume (liter) 77

Mål B x D x H (mm) 595 x 667 x 830

Vægt, brutto (kg) 49

Kølemiddel R600a

GWP 3

Eltilslutning 230V, 50 Hz

Tilslutningseffekt (Watt) 77

Energiforbrug Ecodesign AEC
(kWh)

543

Energieffektivitetsklasse B

Energieffektivitetsindeks 27.3

Lydniveau – dB(A) 33.7

Isolering (mm) 50 mm (cyclopentan)

Kølekapacitet ved -10°C (Watt) 159

Klimaklasse 4

GN – hyldestørrelse Hylde 48,6 x 43 cm

Dørtype Glasdør

Udvendig Rustfri

Kølemiddel (kg) 0.031

CO2 ækvivalent (kg) 0.09

Udstyret med Højrehængt dør med lås, indvendigt
lys, 2 hvide trådhylder. Udvendig:
Rustfri. Indvendig: Hvid polystyren
(PL) inderboks
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