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728628 (PTR259X) 250 lt-es hűtött
pizzaelőkészítő
asztal, +2+10°C, 2 ajtós, (5GN
1/6 edényzet kapacitás -
nem tartalmazza)

AISI 304 rm. acél konstrukció. Márvány fedlap. 5 GN 1/6 méret.
50 mm vastagságú, ciklopentán tartalmú habszigetelés.
Állítható magasságú lábak. Az alsó hűtött tér GN 1/1 befogadó
méretű. 2 db zsanérozott ajtó. Beépített hűtőegység. Ventilációs
hűtőegység. Hűtőközeg: R134a. Digitális kezelői panel. A
leolvasztott víz automatikus elpárologtatása. Csatorna
csatlakozás. Max. környezeti hőmérséklet: +32°C. Működési
hőmérséklet: +2+10°C. CFC és HCFC mentes.

Fő jellemzők
• Max. környezeti hőmérséklet: +32°C.
• Állítható hőmérséklet: +2+10°C között, amely

alkalmas húsok, halak és tejtermékek
tárolására.

• Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet
részére.

• Digitális kezelői panel.
• Gyors lehűtés és egyenletes hőmérséklet

eloszlás.
• Márvány fedlap, 5 GN 1/6 edényzet számára.
• Csatorna csatlakozás és a leolvasztott víz

automatikus elpárologtatása.

Konstrukció
• Állítható magasság lábbal szállítva.
• Beépített kompresszor.
• AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
• Lekerekített belső sarkok. Egyszerű tisztítás.
• Az összes alkatrész elöltről elérhető.
• ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező

gyárban fejlesztve és gyártva.

TIT_Sustainability
• CFC, HCFC mentes (hűtőközeg: R134a,

ciklopentán tartalmú habszigetelés).
• 60 mm vastagságú szigetelés az alacsony

energiafogyasztásért.

Opcionális tartozékok
• Integrált HACCP egységcsomag

digitális hűtőszekrényhez (IR33)
PNC 880252 ❑

• Rácspolc GN 1/1 PNC 881435 ❑
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A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a
 termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.
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Elölnézet

Oldalnézet

EI = Elektromos
csatlakozás

Felülnézet

Elektromos
Tápfeszültség:

728628 (PTR259X) 220-240 V/1 ph/50 Hz 

Technikai információ:
Bruttó kapacitás: 250 L 
Nettó kapacitás: 140 L 
Ajtó zsanérok: 1 bal+1 jobb 
Built-in Compressor and Refrigeration Unit 
Külső méretek, szélesség: 950 mm 
Külső méretek, mélység: 700 mm 
Külső méretek, magasság: 1126 mm 
Mélység nyitott ajtóval: 1120 mm 
Állítható magasságú: 0/0 mm 

Hűtési adat
Kompresszor teljesítmény: 1/5 le 

[NOT TRANSLATED]
Energia osztály (az EU
2015/1094 szabványnak
megfelelően):
Éves és napi
energiafogyasztás (az EU
2015/1094 szabványnak
megfelelőe
Működési feltételek (az EU
2015/1094 szabványnak
megfelelően):
EEI index (az EU 2015/1094
szabványnak megfelelően):
Hűtőközeg típus: R134a 
Hűtési teljesítmény: 253 W 
Hűtőközeg súly: 120 g 


