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J-600 GD ÜVEGAJTÓS HŰTŐVITRIN

 J-600 GD üvegajtós hűtővitrin. Hazai gyártású  
sikertermék, melynek 600 literes kapacitását 5 polccal 
oszthatjuk meg. Ventilációs hűtés biztosítja az egyenle-
tes belső hőmérsékletet, melyet digitális hőfokszabályzó-
val állíthatunk be és digitális kijelzőn ellenőrizhetünk. 
Az üvegajtós hűtővitrin műanyagbevonatos acél külsővel 
és belsővel rendelkezik. A kiváló ár-érték arányú bolti 
hűtők szintezését állítható lábak segítik.

A hűtővitrin modern külsejével remekül illeszkedik  
minden kereskedelmi egységbe, széles polcfelülete  
nagyobb tárolókapacitást, üvegajtaja és kétoldali függő-
leges belső LED világítása könnyebb betekintést enged a 
vásárlóknak a termékválasztékba.

T E R M É K A D A T L A P

TECHNIKAI JELLEMZŐK

MÉRETEK/SÚLY
Nettó űrtartalom (liter) 573
Bruttó űrtartalom (liter) 600
Külső méret szélesség x mélység x magasság (mm) 700x825x1865
Belső méret szélesség x mélység x magasság (mm) 600x715x1004
Csomagolási méret szélesség x mélység x magasság (mm) 770x875x2185
Nettó súly (kg) 120
Bruttó súly (kg) 130
Ajtó mérete szélesség x magasság (mm) 700x1495
Polcok száma standard huzalpoc (db) 5
Polc mérete szélesség x mélység (mm) 575x640
Polc maximális terhelhetősége (kg) 30

MŰSZAKI ADATOK
Klímaosztály (SN, N, ST, T) N
Hűtési tartomány (OC) 1-10
Hőfokszabályzó standard digitális
Hűtőgáz (típus) R600a
Tápfeszültség/frekvencia (V/Hz) 230/50
Áramfelvétel (A) 2,4
Bemeneti teljesítmény (W) 360
Energiafogyasztás (KWh/24h) 3,6
Ajtó anyaga üvegajtó műanyag bevonatos lemezkerettel 
Belső tér anyaga műanyag. bevonatos lemez
Külső tér anyaga műaanyag. bevonatos lemez 
Belső tér világítása 2 oldali vertikális LED
Hűtés típusa (statikus/dinamikus) dinamikus

TÁROLÁS
330 ml üvegpalackok száma (db) 450
500 ml üvegpalackok száma (db) 320
330 ml dobozok száma (db) 648
500 ml dobozok száma (db) 432

ELHELYEZÉS
330 ml üvegpalackok száma 1 sorban 9
500 ml üvegpalackok száma 1 sorban 8
330 ml dobozok száma 1 sorban 9
500 ml dobozok száma 1 sorban 8

FELSZERELTSÉG
Világítás üvegajtós model esetén alapfelszereltség
Canopy opcionális
Zár kulccsal (I/N) igen
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