Grill drawer Metos Classic GR1200-GN2L-ML-GN2L

Product information
SKU
Product name
Dimensions
Weight
Technical information
Energy class
Type of the refrigerant
Quantity of refrigerant
[g]

4321032S
Grill drawer Metos Classic GR1200-GN2L-MLGN2L
1200 × 650 × 650 mm
92,000 kg
220-240 V, 10A A, 0,42 kW, 1NPE, 50 Hz
D Energy class certificate
R290
85

Description
Grillivetolaatikoston Metos Classic GR-1200-GN2L-ML-GN2L korkeus on 650
mm, mikä mahdollistaa grillilaitteiden sijoittamisen kalusteen päälle.
Madalletussa Metos Classic GR-1200-GN2L-ML-GN2L -grillivetolaatikostossa
on vetolaatikot neljälle GN1/1-150 -astialle. Ylitseaukeavat
teleskooppiliukukiskot tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä laatikon
avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa.
Grillivetolaatikoston kansitaso on hyvin lämpöeristetty, mikä estää
grillilaitteiden lämmön pääsemästä kylmätilaan. Kylmäkoneen
lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa
+1°C...+10°. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää
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näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, kylmäpuhalluksen
jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Grillivetolaatikostossa
on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli
on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun laitteen pyöristetyt sisänurkat
sekä ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät
grillivetolaatikoston puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten
kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen
edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa
likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden
haihdutus, viemäröintimahdollisuus vakiona. Grillivetolaatikostossa on
helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Vetolaatikoiden
tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Grillivetolaatikoston
mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen
pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.
laitteen korkeus 650 mm
kapasiteetti 4xGN1/1-150 vetolaatikkoa (GN-astiat eivät sisälly
toimitukseen)
kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon
ollessa +1°C...+10°
sileä, eristetty neutraali taso
ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
elektroninen ohjaus
irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
viemäröintimahdollisuus vakiona
helposti vaihdettavat tiivisteet
ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
digitaalinen lämpötilan näyttö
valettu uretaanieriste
automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
rakenne ruostumatonta terästä
säätöjalat +20...-45 mm
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi
LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
GN-astiat
sisäpohja vetolaatikkoon
vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille
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