CHLADNIČKA VESTAVNÁ
GAGGENAU RC 289 203

RC 289 203 vestavná chladnička Gaggenau – vystavena na studiu, nepoužitá
Unikátní koncept využití: - maximální využití prostoru: StufenTablar, podnosy s maximální hloubkou, stejně jako
integrovaných zařízení pro různé obaly - Snadný přístup: plně výsuvné police a šuplíky - Optimal insight propracovaný
koncept osvětlení, použití skla a průhledných materiálů - Efektivní příprava, úprava a skladování s zařízení Gaggenau.
integrace potravinářských pánve Zvětšená interiér s 302 litrů vytěsněním kompresoru tři zóny klimatu včetně tří čerstvé
chlazení zásuvky v blízkosti 0 ° C v kombinaci s mrazničkou RF 287 (side-by-side) Čalouněná zavírací systém umožňuje
hladký a řízený uzavírací teleskopické plný extrakty s nízkou funkcí tření a odpružená pull umožňují hladký a kontrolované
zavírání manipulačních elektronickou regulací teploty s teplotním displejem zásuvek. dotekových tlačítek. Technické
parametry Dynamické rozložení chlazení. Tlumený systém vytahování dveří od úhlu otevření dveří 20 °, integrovaný v
závěsu dveří. Alarm s otevřenými dveřmi. Chladná čistá kapacita 225 litrů. Rychlé chlazení. Automatická odmrazování s
odpařováním kondenzátu. Teplota je nastavitelná od +2 ° C do +8 ° C. 2 police z bezpečnostního skla s maximální hloubkou,
plně rozšiřitelné. 4 police z bezpečnostního skla, z nichž 2 jsou plně roztažitelné a 2 výškově nastavitelné. Víno a šampaňské
na 4 lahve, úplně sklopené. Přídavné zařízení pro uložení skleněné misky. 1 velký regál s hliníkovým profilem pro lahve.
Držák lahví, pohyblivý. 2 dveřní stojany s hliníkovým profilem. Jasné vnitřní osvětlení s osvětlovacími prvky bez oslnění,
integrovaná. Stoupací hliníkový zásobník pro optimální využití prostoru a skladování GN nádob.
Čerstvé chlazení v blízkosti 0 ° C, 2 plně výsuvné zásuvky s teplotou 0 ° C, ideální pro maso, ryby a drůbež.
1 plně rozšiřitelná zásuvka na čerstvou vodu, při teplotě 0 ° C, optimalizované na vlhkost.
Čistá hmotnost (kg) 90.0, připojené zatížení (W) 120, napětí (V)220-240, Frekvence (Hz)50,
Třída energetické účinnosti (2010/30 / ES) A ++, akustický výkon (dB 39, výška 177,2 cm
ZÁRUKA 2 ROKY

Doporučená prodejní cena vč. 21% DPH

70.890,- Kč

Sleva - 30%
Cena po slevě vč.21% DPH
akce platí do vyprodání zásob

49.623,- Kč

