LCC Carina 03
EN | STANDARD FITTINGS
— integral condensing unit
— fan-assisted refrigeration
— double glazed rear doors, sliding
(EXT – hinged, INT – hinged)
— three rows of glass shelves
— waterproof base shelf (black colour)
— LED lighting for top and each shelf
— electronic control panel
— electric defrost (1,0 and 1,4),
natural defrost (EXT, INT)
— automatic condensate evaporation
— adjustable height and angle of shelf hanging
— multiplexable with kit
— for self finishing
(without side glass, without lower panels)
— colour of screen printing: black, gold or silver

STORAGE | PRZECHOWYWANIE

USE | DO UŻYTKU

ADVANTAGES | ZALETY
multiplexable
system modułowy

temp. stability on each level
temp. stała na każdym poziomie

lighting at the top and of each shelf
oświetlenie górne i każdej półki

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej
energy saving system
oszczędność energii elektrycznej

PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

96

— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— tylne drzwiczki zespolone, przesuwne
(EXT – uchylne, INT – uchylne)
— trzy rzędy półek szklanych
— blat ze sklejki wodoodpornej (kolor czarny)
— podświetlenie górne LED oraz każdej półki
— sterownik elektroniczny
— odmrażanie elektryczne (1,0 i 1,4),
odmrażanie naturalne (EXT, INT)
— automatyczne odparowanie skroplin
— regulowana wysokość i kąt zawieszenia półki
— możliwość łączenia w ciągi
— do zabudowy własnej
(bez boków szklanych, bez paneli dolnych)
— kolor sitodruku: czarny, złoty lub srebrny

STANDARD COLOURS
(top, profiles, metal elements inside)
KOLORYSTYKA STANDARDOWA
(sufit, profile, elementy wew. metalowe)
RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021,
RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005,
RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014, RAL 9006
silver, gold

DIMENSIONS | WYMIARY
INT 45o

EXT 45o

CARINA 03
INT 45

199

R290*

3H1 / +3 ÷ +8

230 V/ 50 Hz

EXT 45

187

R290*

3H1 / +3 ÷ +8

230 V/ 50 Hz

1,0

930

990

255

R290*

3H1 / +3 ÷ +8

230 V/ 50 Hz

1,4

1 430

1 490

395

R290*

3H1 / +3 ÷ +8

230 V/ 50 Hz

* also available: R452A, R404A

