
Product code: EP700G
Koelkast met glazen deur

De EcoPro G3-serie biedt een combinatie van geavanceerde koeltechnologie, lage bedrijfskosten en hoge betrouwbaarheid,
waardoor ze de eerste keuze is voor de foodservice-professional.

Kenmerken & voordelen

Foster Shield betekent dat u er zeker van kunt zijn dat u, van geavanceerde temperatuurregeling tot hygiënisch
ontwerp, beschermd bent tegen de gevaren van onveilige voedselopslag.
Met PureControl maakt het controllerdisplay van de G3 gebruik van zuivere LED's, met InGaN-technologie, wat betekent
dat het een hogere resolutie bereikt en langer meegaat - en dat alles bij een lager stroomverbruik.
Toonaangevende bruikbare capaciteit, nu geleverd met 4 schappen als standaard.
Ontworpen met behulp van 'Computational Fluid Dynamics': een geavanceerde technologie die wordt gebruikt in de
Formule 1, die het luchtdistributiesysteem van de G3 modelleert en de efficiënte werking maximaliseert, zelfs als rekken
volledig zijn geladen.
Geleverd met glazen deur voor optimaal zicht op het opgeslagen product
Dit model met glazen deur maakt gebruik van energiezuinige LED-verlichting om de weergave van opgeslagen
producten te verbeteren
Koelt met gemak tot omgevingstemperaturen van maar liefst 43°C



Roosters

Extra heavy duty shelving Optie

4 roosters (GN2/1) Standaard

Koudemiddel

R290 - natuurlijk koudemiddel Standaard

Stekkerklaar Standaard

Remote uitvoering Optie

Specificatie

Gross volume (ltrs) 600

Koelkast +1°/+4°C Standaard

Breedte 700

Diepte 855

Hoogte 2080

Basis uitvoering

Wielen 80 mm Standaard

Poten van 150 mm Optie

Elektrische aansluiting, Service &
Energie label

230/50/1 Standaard

Benodigde zekeringen 10

Uitvoering

rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu
inwendig

Standaard

rvs 304 uit- en inwendig Optie

rvs 304 achterzijde voor eiland
opstelling

Optie

Deuren

Glazen Standaard

Opties

Helicoil-stekker Optie

Aandachtspunten

Standaard op wielen, split modellen op poten
Voldoende luchtstroom en service ruimte moeten boven de bovenkant van de kast worden vrijgehouden: 100mm
Diepte met deur open is 1500mm



Eco Design labels en informatie

Toepassing
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 ° C
Veiligheid
Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te
garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.
Recycling
Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het
gedeelte over milieu op de website.

Foster Refrigerator, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur
+31 76 5087 500   |   info@foster-nl.com   |   www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Het is niet de bedoeling dat alle afbeeldingen en foto's
worden gebruikt voor, of deel uitmaken van een contract tenzij dit specifiek schriftelijk in het contract is
opgenomen. Alleen de afmetingen en specificaties die zijn opgenomen in de offerte of de orderbevestiging zijn
contractueel bindend.


