
Product features:

Glas froster

Afskærmning af

termostat

Perfekt serveret øl i

frostede glas

• Velegnet til at froste glas (øl og shots)

• Rustfrit interiør med spejleffekt

• Selvlukkende glasdøre med varmetråde

• Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn

temperatur

• Justerbare hylder

• Justerbare fødder

• Indvendigt LED-lys

• Selvlukkende glasdør med varmetråde

GF200VSG

Bordmodel af display fryser er perfekt som "glass froster

GF200VSG-P er en eksklusiv bordmodel fryser i rustfri stål med glasdør og indvendig spejleffekt. Den er perfekt som "glas froster". Den

har en god størrelse til at køle mange glas, men er samtidig lille nok til at placere som  bordmodel.

Hurtig sænkning af temperaturen sikrer at glassene bliver "frostet" hurtigt og er klar til servering. De "frostede" glas holder øllen koldere i

længere tid og løfter fadøl oplevelsen til et højere niveau.

Der er 3 hylder inklusiv bundhylden, so glassene ikke fryser fast til bundpladen.

For bedst effekt skal glassene placeres skyldede og våde på hylden. Den ventilerede køling af glassene til -15°C vil "froste" glassene

meget hurtigt.

Vi anbefaler at bruge solide glaskrus for at få den bedste effekt, men alle glas kan anvendes.

Design & Material

Dørantal & type

Sikkerhedsglas

Vendbar dør

Hylde-antal &

type

Hyldefarve

Hyldedimension

Fødder / ben

Hjul

Eksteriør

Interiør

Indvendigt lys

Lås

1 hængsl.

glasdør m.

varmetråde

Ja

Nej

3 trådhylder, krom

Hvid

460 x 260 mm

4 justerbare fødder

-

Rustfrit stål

Rustfrit stål

LED kold hvid

Nej

Measures & Content

Temperatur-interval

Klimaklasse

Brutto-/ Nettovægt

Brutto-/

Nettovolumen

Cooling & Functions

Termostat, type

Køling, type

Afrimning, type

Kølemiddel

Kølemiddel, mængde

GWP

-15 til -2°C

4

52 / 45kg

112 / 79l

Elektronisk

Ventileret

Automatisk, elektrisk

R290

80g

3

Power & Consumption

Energiforbrug

Årligt energiforbrug

Effekt

Spænding / Frekvens

Lydniveau

Termometer

Dimensions

Indvendige mål (BxDxH)

Udvendige mål (BxDxH)

Pakkemål (BxDxH)

40' container kapacitet

2,5kWh/24t

913kWh/år

280W

220-240/50V/Hz

42db(A)

Ja

485 x 395 x 676mm

595 x 525 x 875mm

630 x 575 x 930mm

144stk
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