
FUTURO COMBI
VITRINA COMBI
COMBI DISPLAY
VITRINE COMBI

Área de exposição - TDA(2) Display area | Surface d’expos. 2,89 | 3,85 | 4,81 | 6,74 m2

Temperatura Temperature | Température 0°... +4°C (3M1) | +60°... +65°C

Consumo energético(2) Energy Consumption
La consommation d`ènergie 5,12 | 7,10 | 9,24 | 12,81 kWh/24h

Dados técnicos Technical data | Donnés techniques

Comprimento Lenght | Longuer 

(1) Versão aquecida apenas disponível nesta dimensão heated model only available in this dimension
version chauffée uniquement disponible dans cette dimension
(2) Dados para a versão refrigerada values for chilled model | données pour la version réfrigérée 

1250(1) | 1875 | 2500 | 3750 mm

Potência nominal(2) Power | Puissance 183,6 | 245,8 | 317,2 | 441,6 W

CO2

60bar

Glicol

benefícios para o negócio:

MAIS NEGÓCIO
- Modelo 2 em 1 que combina atendimento e autosserviço 
  num único expositor, para alimentos frescos e embalados.
- Disponível em modelos refrigerados, neutros e aquecidos.
- 2 zonas de exposição totalmente refrigerados ou aquecidos.

VISIBILIDADE SUPERIOR
- Laterais panorâmicos e cupula de vidro sem elementos 
  técnicos para máxima vibilidade dos produtos.
- Iluminação LED de alto brilho.
- Prateleira inclinável e ajustável em altura.

MAIOR EFICIÊNCIA
- Laterais panorâmicos em vidro duplo.
- Cortina noturna manual (versão refrigerada).
- Iluminação LED de baixo consumo.

FÁCIL MANUTENÇÃO
- Componentes internos fáceis de remover e de limpar.

benefits for your business:

MORE BUSINESS
- 2 in 1 model that combines assisted service and self-service 
  in a single display unit, for fresh and packaged food.  
- Chilled, heated and dry ambient models available.
- 2 fully chilled or heated display levels.

SUPERIOR VISIBILITY
- Panoramic end panels and clear glass dome for maximum 
  product visibility.
- High-brightness LED lighting.
- Tiltable and height-adjustable shelve.

ENERGY EFFICIENT
- Double-glazed panoramic side panels.
- Manual night blinder (chilled model).
- Low energy consumption LED lighting.

EASY MAINTENANCE
- Internal components easy to remove and clean.
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