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Specifications


	Headline: Food2Go Duo - Active Cooling+Hot
	Introduction: Food2Go Duo är en mobil serveringsplattform ifrån ScanBox. En perfekt produkt för catering företag, sjukhus, skolor m.m som är i behov av en flexibel och mångsidig produkt för transport, varm/kylhållning samt servering.Den robusta och lätta konstruktionen gör Food2Go enkel att manövrera och tål tuff hantering.ScanBox unika Temp-Stop teknologi, kombinerade LED-displayer för temperaturkontroll, justerbara fuktventiler, löstagbara stegar, centralbroms och engreppshandtag är några av många standardfunktioner. Enheten installeras på några sekunder och kräver endast ett vanligt 230V uttag. De rikliga utrustningsalternativen gör att du kan konfigurera din Food2Go för att passa just din verksamhet och behov.Vår Food2Go Duo AC+H kombinerar en varm och en kompressor kyld isolerad box positionerade sida vid sida. Enheten kan transportera tallrikar, portionsförpackningar och GN kantiner. Den rymliga serveringsytan kan hålla upp till tre stycken GN1/1 kantiner varav två med värme ifrån den inbyggda glashällen som säkrar temperaturen under servering.Val av färg (svart, röd, grå) är utan extra kostnad och genom att använda ScanBox signaturkoncept kan du applicera valfri dekor på enheten för att skapa din egen unika look anpassad för just din miljö.
	Item number: 198023-1
	Spec: Dimensioner ServeringsytaExterna Dimensioner L x W x HViktTemperaturområdeElanslutningKapacitet AC boxKapacitet Värme boxFärgHjulCentralbromsGantry med hostskydd och belysningGN 2/1 Glashäll värmeplatta på serveringsytaBrickhållare GN1/1Hållare för soppåseBrickbana, nedfällbarHjul 160mm RFRF TruckdragGN Hållare på serveringsytaErgo Drive+TillbehörshållareLåsbara engreppshandtagFärgSignature KonceptGaller S/SAluminium Hyllor
	Spec field: Rostfritt stål, total arbetsyta 1053mm x 625mm1320mm x 780mm x 1354mm, arbetshöjd 954mm140kgUpp till + 90°C, ner till + 3°C230V / 1 fas / 50Hz, 1520W / 6,6Amp7xGN1/1 65mm med löstagbara stegar, kompressor kyla7xGN1/1 65mm med löstagbara stegar, Statisk värmeSvart, alternativa färger tillgängliga160mm elpolerade, 2 fasta , 2 länkhjulStandardStandardStandard, Två steglöst ställbara värmeplattorTillval, SidomonteradTillval, SidomonteradTillval, FrontmonteradTillvalTillval, vid förfråganTillval, upp till 3 hållare per enhet. För 65mm kantinerTillvalTillval, Monterad på gantrytTillvalTillval, Röd, Grå eller rostfritt stålTillvalTillvalTillval


