CUBE LINE
C426R

UP

TYPE

maquina-de-lavar-copos

LINE

CUBE LINE

BASKET

400x400

SIZE

470x535x660h

ADVANCE

O modelo C426R com cesto redondo , é ideal para lavar chávenas, pratos e copos com uma passagem útil de 265mm usufruindo de um único
ciclo padrão de 120 segundos na versão UP.

Fiabilidade e simplicidade de uso: estas são as palavras-chave da linha CUBE. O painel de comandos UP com botões une simplicidade à
grande duração no decorrer do tempo. A placa eletrónica simples e extremamente eficaz dá a possibilidade de configurar e controlar os tempos
de enxaguamento e descarga, as temperaturas de lavagem e enxaguamento e os respetivos Termostop, fundamentais para garantir um ótimo
resultado de lavagem. O painel ADVANCE (opcional) é um verdadeiro aliado para a linha CUBE graças aos seus 4 ciclos de lavagem e um
ciclo de descarga automático (com bomba de descarga instalada). No painel de comandos é possível visualizar facilmente a temperatura do
tanque e ebulidor, as mensagens do sistema de Diagnóstico Automático, o aviso de Manutenção Programada e o botão Start inteligente que,
trocando de cor, mostra sempre o estado da máquina de lavar louça com grande simplicidade.

O duplo doseador de detergente e abrilhantador elétrico instalado de série garante o máximo da higiene a cada ciclo de lavagem com uma
grande poupança; as pás de lavagem e enxaguamento perfiladas asseguram fiabilidade e duração no tempo. A estrutura é integralmente em
aço AISI 304 e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a fácil assistência do técnico. Máquinas de lavar louça
robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

krupps.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CARACTERíSTICAS

CUBE LINE C426R

Dimensões - (mm) L - P - H

470x535x660h

n° cestos/hora - (+55°C)

30

H máxima copo

240mm

Ø máximo prato

265mm

Resistência do tanque - Capacidade do tanque

2,6kW - 17lt

Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador

2,5kW - 3,2lt

Potência da bomba

0,19kW / 0,25Hp

Potência total / Corrente

2,79kW / 16A

Tensão alimentação padrão

230V 50Hz

Alimentação água aconselhada

+55°C

Dureza água aconselhada

7÷10 °f

Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)

2,0lt

Doseador regulável de detergente e abrilhantador

ELECTRIC

FORNECIMENTO PADRãO
Porta pratos pequenos 12 lugares

1

Porta-talheres

1

Cesto para copos Ø400mm

2

OPTIONAL
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD

-

Bomba de pressão instalada 0,5Hp
Bomba de descarga instalada 40W
-

Sistema por osmose reversa
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.400x400x170mm
Kit 4 pés inox 50/70mm
Painel ADVANCE
Painel ADVANCE
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ACESSÓRIO INSTALÁVEL ,

C426R
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- ACESSÓRIO NÃO INSTALÁVEL

