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	Headline: Banquet Line Combo
	Text2: Active Cooling + Hot
	Introduction: En kylbox och en varmhållningsbox för distribution av perfekt tempererad mat, placerade ovanpå varandra. Varmhållningsdelen är konvektionsuppvärmd upp till 90°C och ger en snabb och jämn värme. Boxen med aktiv kyla, som kan ställas ned till +3°C, har en snabb och kraftfull kompressor. Temperaturerna ställs in steglöst på den digitala displayen som indikerar när rätt temperatur har uppnåtts. Dörren, som öppnas 270°, hålls öppen med magnet och ”dörrsensorn” stänger av fläkten vid öppning. Ergonomiska draghandtag på baksidan ger enkel och trygg manövrerin
	Measurements: BreddDjupHöjdVikt
	Size: 740 mm 1040 mm 1605 mm 100 kg
	Number: 196210-1
	Inner size: BreddDjupHöjdVolym (L)
	Inner Measurements: 552 mmAC:671 mm, H:684mm561 mmAC:208 L, H:212 L
	Capacity: Kapacitet för GN 2/1 - 65 mm eller liknandeMax kapacitet / gejderGejderavstånd Gejdrar
	Capacity text: 6 + 6 ( 24 x 1/1GN)15 kg80 mmLöstagbara i rostfritt
	Item number: 196210-1
	Features: Färg
	Features field: Svart (RAL 9005)
	Features info: Alt. Röd (RAL 3003) eller Grå (RAL 7042) 
	Field 1: Hot
	Field 2: WattAmpereTemperaturområdeDigital displayIndikatorlampa tänds vid korrekt temperaturReglerbar ventilationElanslutning
	Field 3: 930W3,9Aupp till 90°CJa JaJa (för att reglera fuktighet)230V 1fas 50Hz
	Field 4: Active Cooling
	Field 5: KompressorkylningWattAmpereTemperaturomådeDigital displayIndikatorlampa tänds vid korrekt temperatur
	Field 6: Ja225W 1,0A+3°C to +10°CJaJa
	Ergonomics: Hjul (standard)HandtagDraghandtag
	Ergonomics field: Ø 160mm (2 fasta 2 svängbara med broms)ExcenterhandtagErgonomiska draghandtag 420mm
	Construction: InsidaUtsidaDörr öppningToppramAvvisarlist
	Construction field: Anodiserad aluminium och löstagbara rostfria stegarFörstärkt plastlaminat och aluminium profiler270⁰ med magnet för att hålla dörren öppenJa (rostfri)Ja (rostfritt chassi med avvisarlist)
	Options: Tillval
	Options list: Anpassade gejdrar med andra mått/avstånd Korthållare A4/A5/A6Ø 200mm hjulSkumfylda hjul 200mmAluminiumhylla GN-2/1
	Options field: Rostfri insidaRostfri utsidaCentralbromsTruckdragMotordrivet chassiLuftfuktare Signature


