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730193 (R04FSFW) Frysskåp. Vitlackerat. 1 dörr.
400 liter. Inbyggd
kompressor. R404a. Manuell
avfrostning.

Vitlackerat frysskåp med 1 dörr och kapacitet på 400 liter.
Utrustad med inbyggd kompressor. Avfrostning sker manuellt.
Försedd med digital kontrollpanel med bland annat
temperaturvisning.

Exteriör i vitmålat stål
Inredning i vitt slagtålig polystyren med rundade hörn och 45
mm tjock isolering
Högerhängd heldörr med lås och uppvärmd ram, kan vändas
om till vänsterhängd
Inbyggt luftkylt kylaggregat
För omgivningstemperaturer upp till 38°C
Fri från växthusgaserna HCFC och CFC
Köldmedia: R404a
Med 2 främre fötter och 2 bakhjul
Levereras med 4 gallerhyllor

Huvudfunktioner
• CFC- och HCFC-fri (Gas i skum: cyklopentan).
• Digital kontrollpanel gör det enkelt att ställa in

och styra innertemperaturen exakt.
• Hyllskenorna är termoformade och inbyggda

i den invändiga strukturen för att enkelt kunna
göras rent.

• Modellen kräver endast 1 fas 220/240 V-uttag
och kan anslutas direkt till ett befintligt eluttag.

• Mycket tyst drift.
• Hela innerutrymmet med rundade hörn är i vit

termoformad polystyren, som är stöttåligt.
• Inga fogar alls för att eliminera smutsfällor.
• Enkelt kylsystem enkelt tillgänglig bakifrån.
• Lämplig för användning i omgivningstemperaturer

på upp till 38  .

Konstruktion
• Utvecklad och producerad i ISO 9001- och ISO

14001-certifierad fabrik.
• Alla modeller i sortimentet är gjorda av

toppkvalitetsmaterial som ökar hållbarheten.

Övriga Tillbehör
• Kantin i PVC med dubbel botten

för 400 liter
PNC 881072 ❑
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EI = Elektrisk anslutning

Topp

Elektricitet
Spänning:

730193 (R04FSFW) 230 V/1 ph/50 Hz 
Anslutningseffekt: 0.8 kW 

Viktig information
Bruttokapacitet 400 liter 
Nettovolym:
Gångjärn: Höger sida 
Yttermått, bredd 700 mm 
Yttermått, djup med dörrar
öppna: 1310 mm 
Yttermått, höjd 1645 mm 
Ljudnivå: 56 dBA 
Antal och storlek av galler
(ingår): - ;600x400 
Material utvändigt: förmålad stål 
Ytterdörr material: förmålad stål 

Kyldata
Kontroll typ: digital 
Kompressor effekt: 1/2 hp 
Köldmedium typ: R404A 
Kyleffekt: 780 W 
Kyleffekt vid
förångningstemperatur: -29 °C 
Köldmedia mängd: 240 g 
Temperaturinställning min.: -24 °C 
Temperaturinställning max.: -15 °C 
Driftsätt statisk 
Kylaggregat Inbyggd 
Typ av avfrostning manuell 

Produktinformation (EU förordning 2015/1094)
Energiklass:
Energikonsumtion/
Energianvändning under 24
timmar (E24h):
Klimatklass:
Energieffektivitetsindex:
Skåptyp:


