
>65°C

Grab and Go  
Merchandisers

Najważniejsze funkcje
•	 Model stołowy z panoramiczną ekspozycją produktu
•	 Idealny do różnych rodzajów przekąsek 
•	 Pojemnik z w wodą do nawilżania

Standardowe charakterystyki
•	 Produkt utrzymywany w temperaturze 65-70°C
•	 Łagodny obieg powietrza gwarantuje wysoką jakość przechowywanych 

produktów 
•	 Zwiększone oświetlenie na każdej półce
•	 Bezpieczne światło na każdej półce
•	 Maksymalna ergonomia w obsłudze
•	 Lustrzane drzwi od strony obsługi
•	 Całość wykonana ze stali nierdzewnej
•	 Powierzchnia podstawy tylko 0.4 m²
•	 98% nadaje się do recyklingu (przyjazny środowisku)
•	 Trzy poziomy 680mm prezentacji 
•	 Płyta dolna podzielona na dwie części dla ułatwienia mycia

Opcjonalnie
•	 Do obsługi przez personel

CSD 180
Displayer Convenience Store 180 
Hot jest idealnym rozwiązaniem 
dla stacji paliw, sklepów i barów 

szybkiej obsługi. CSD ma trzy 
poziomy prezentacji o szerokości 

680mm. Duże przeszklenie 
zapewnia atrakcyjną panoramę 

produktu. 

CSD nadaje się do każdego 
rodzaju przekąsek z mięsa, drobiu, 
słonych przekąsek oraz wypieków, 

Gorące powietrze krąży w szafie 
zapewniając bezpieczne warunki 

do przechowywania wielu 
różnych przekąsek.

Łagodne nawilżenie możliwe jest 
dzięki szufladzie z wodą, która 

dostępna jest z przodu lub z tyłu 
w urządzenia.

Duża ilość w niewielkich 

rozmiarach

Logo Lustrzane tylne drzwi

Utrzymuje gorące produkty powyżej 
65°CDrzwiczki uchylne
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Wymiary

Szerokość 728 mm

Głębokość 576 mm

Wysokość 877 mm

Dane techniczne

Waga netto 63 kg

Waga brutto 76 kg

Napięcie 230 V 
1~

Częstotliwość 50...60 Hz

Moc 2.6 kW

Zakres temperatur 22-90°C

Oświetlenie 2x TL lamp 
18 W

1x TL lamp 
55 W
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Są to podstawowe rysunki. Aby uzyskać 

szczegółowe informacje, zapoznaj się z 

instrukcją instalacji na www.frijado.com.

Fri-Jado	B.V.

Skrzynka	Pocztowa	560

4870	AN	Etten-Leur

Holandia	

Telefon	+31	76	50	85	400

Fax	+31	76	50	85	444

e-mail	info@frijado.com

www.frijado.com

Dystrybutor	w	Polsce:	www.artinox.pl


