KOELER COMPACT K 420 RG L1 5W
Product Serie: Compact
Artikelnummer: 964200441
De GRAM COMPACT K 420 RG L1 5W is een KOELER met netto inhoud van 266.0000 Ltr.
De GRAM COMPACT-serie biedt een zeldzame combinatie:
Het zijn voedselveilige kasten met een compacte omvang en met uitstekende energie-labels voor hun
klasse. Met een omvang van slechts 59,5 x 64 cm zijn deze opslagkasten gemakkelijk te plaatsen in
kleine keukens. Dit maakt de GRAM COMPACT-serie zo’n populaire keuze voor ondernemingen met
kleine keukens die, in de meeste gevallen, geen gastronorme koelapparatuur voor intensief gebruik
nodig hebben.
Getest volgens ISO 23953 en in energieverbruik een van de meest zuinigste in zijn klasse. De lijst van
uitrusting is lang en bestaat onder meer uit, geventileerde koeling, automatische ontdooiing, digitale
temperatuuruitlezing, elektronische besturing, deurslot, bakkersuitvoering , marine uitvoering en nog
veel meer.
Voedselveilig
Dankzij het luchtverdelingssysteem van Gram zijn temperaturen correct en uniform in de gehele
koelruimte, wat te allen tijde perfect voedselveilige temperaturen garandeert.
Lage Gebruikskosten
De Energie Efficiëntieklasse van deze KOELER is B. COMPACT biedt de meest energie-efficiënte,
compacte modellen op de markt.
Wenig Geluid
De COMPACT K 420 RG L1 5W draagt bij aan een gezondere werkomgeving met lage
geluidsniveaus van 34.5000 dB(A) wanneer de compressor draait. Ze hebben een lage warmteemissie doordat de compressor kort draait.
Hooge Standaard in Hygiene
Ontworpen om gemakkelijk te reinigen, zoals het afneembare deurrubber en de geïntegreerde
handgreep over de volledige hoogte.
Zeer veelzeidig en ruimtebesparend
COMPACT biedt een assortiment aan zeer veelzijdige producten: Ongeacht of ze losstaand, zij-aanzij, gestapeld of opgehangen zijn; aan alle vereisten wordt voldaan. De onderbouw-COMPACT 210
past onder werkbladen. Daarentegen biedt hij losstaand extra werkruimte met zijn ‘tafelblad’.
De COMPACT K 420 RG L1 5W wordt aangeboden met de volgende extra's:
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Koelmiddel: De COMPACT K 420 RG L1 5W gebruikt R600a
Luchtcirculatie systeem
Rechts afgehangen deur incl. slot
Deur is om te hangen (alleen dichte deur)
grijze roosters Energie Efficiëntieklasse
B
Automatische ontdooiing met herverdamping van het ontdooiwater
Glasdeur kast met
geïntegreerde
LED verlichting
31
Energie
Efficiëntie
Index EEI

Productnaam

KOELER

Temperatuurbereik

+2/+12°C

Inhoud, bruto (liter)

359

Geluidsniveau – dB(A)

34.5

Netto bruikbaar volume (liter)

266

Isolatie (mm)

50 mm (cyclopentaan)

Inwendig

Witte uitvoering

Koelcapaciteit bij -10°C (Watt)

199

Afmetingen W x D x H (mm)

595 x 642 x 1875

Klimaatklasse

4

Gewicht, verpakt (kg)

76

GN – Shelf size

Rooster 48,6 x 43 cm

Koelmiddel

R600a

Deur type

Geïsoleerde deur

GWP

3

Uitwendig

RvS

Aansluiting

230V, 50 Hz

Koelmiddel (kg)

0.045

Aansluitwaarde (Watt)

88

CO2 Equivalent (kg)

0.14

Energie verbruik Ecodesign
(kWh)

325

Uitgerust met

Rechts afgehangen deur incl. slot,
deur is om te hangen, 5 witte
roosters. Uitwendig: RvS. Inwendig:
Wit polystyreen (PL), isolatie 50
mm.

