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240025 (SAFEBOXEU) SAFEBOX HOLD -
LÄMPÖSÄILYTYSKAAPPI
LIUKUOVILLA, TAKE AWAY

SafeBox Hold -lämpösäilytyskaappi on kehitetty
palvelemaan take away -ravintoloitsijoita. Ratkaisu sopii
paperikasseille ja pizzalaatikoille, joiden pituus/halkaisija
on enintään 33 cm.

SafeBox Hold on varustettu kiertoilmapuhalluksella, joka
säilyttää ruoan alkuperäiset maut. Nopea lämmön
palautuminen yhdessä UVC-lampun kanssa tuhoaa
tehokkaasti bakteereita.

SafeBox Hold optimoi tilankäytön: kaappeja on
mahdollista pinota päällekkäin jopa 3 yksikköä. Kaapin 2
liukuovea takaavat toimintamukavuuden ja vähentävät
entisestään tilankäyttöä.

Ominaisuudet
• SafeBox Hold -lämpösäilytyskaappi

säilyttää pakatut ateriat tarjoiluvalmiina.
Ruoka voidaan toimittaa kuumana ja
maukkaana asiakkaille ilman huolta
bakteerien lisääntymisestä.

• Kehitetty palvelemaan take-away-
ravintoloitsijoita.

• Suunniteltu paperikasseille ja pizzalaatikoille,
joiden pituus/halkaisija on enintään 33
cm.

• Varustettu kiertoilmapuhalluksella, joka
säilyttää ruoan alkuperäisen maun.

• Nopea lämmön palautuminen ja
kattoon asennettu UVC-lamppu tuottavat
bakteereita tehokkaasti tuhoavan
vaikutuksen.

• 2 liukuovea takaavat käyttömukavuuden
ja vähentävät samalla tilankäyttöä.
UVC-lamppu aktivoituu vain, kun ovet
ovat kunnolla kiinni (varmistetaan
erityisten antureiden avulla).  Ovien
kahvat sisältävät fotokatalyyttisen
pinnoitteen antibakteerisen toiminnan
takaamiseksi.

• Yksikkö sopii 600 mm syville tasoille
eikä vaadi ylimääräistä tilaa tuuletukseen.

• Lämpötila voidaan säätää yksikön
takaosasta ja se vaihtelee välillä 60 -
85 °C.

• Yksiköitä voidaan pinota päällekkäin 3
kpl.

• Pinotut yksiköt voidaan liittää takaosasta
helposti toisiinsa 1 johdon ja 1
pistokkeen avulla.
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Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
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Edestä

Sivulta 

EI = Sähköliitäntä  

Päältä

Sähkö
Jännite:

240025 (SAFEBOXEU) 220-240 V/1 ph/50 Hz 
Liitäntäteho 0.59 kW 
Liitäntätyyppi: CE-SCHUKO 

Avaintieto
Ulkomitat, leveys: 920 mm 
Ulkomitat, syvyys: 590 mm 
Ulkomitat, korkeus: 450 mm 
Nettopaino: 36 kg 
Sisämitat, leveys: 770 mm 
sisämitat, syvyys: 410 mm 
Sisämitat, korkeus 350 mm 
Suojausluokka, vesi: IPX3 

Vastuullisuus
Äänitaso: 48 dBA 


