LCC Carina 02
EN | STANDARD FITTINGS
— integral condensing unit
— fan-assisted refrigeration
— double glazed front glass
with screen printing, tilt forward
— double glazed side glass with screen printing
— double glazed rear doors, sliding
(0,6 EXT, INT – hinged)
— three rows of glass shelves
— waterproof base shelf
— top LED lighting and illumination of each shelf
— electronic control panel
— electric defrost (1,0 and 1,4),
natural defrost (0,6, EXT, INT)
— automatic condensate evaporation
— colour of profiles: gold or silver
— colour of screen printing: black, gold or silver
— wooden elements: toscany walnut,
verona dark ash

USE | DO UŻYTKU

DISPLAY | EKSPOZYCJA

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

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

customizable front panels
dowolny wariant zabudowy frontowej

easy system of servicing and maintenance
łatwa w eksploatacji i konserwacji

64
PL | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
— agregat wbudowany
— chłodzenie dynamiczne
— szyba gięta zespolona pokryta sitodrukiem,
uchylna
— szyby boczne zespolone pokryte sitodrukiem
— tylne drzwiczki zespolone, przesuwne
(0,6 EXT, INT – uchylne)
— trzy rzędy półek szklanych
— blat ze sklejki wodoodpornej
— podświetlenie górne LED oraz każdej półki
— sterownik elektroniczny
— odmrażanie elektryczne (1,0 i 1,4),
odmrażanie naturalne (0,6, EXT, INT)
— automatyczne odparowanie skroplin
— kolor profili: złoty lub srebrny
— kolor sitodruku: czarny, złoty lub srebrny
— elementy drewniane: orzech Toskania, jesion
Werona ciemny

DIMENSIONS | WYMIARY

INT 45o

SELF

EXT 45o

CARINA 02
INT 45

105

R290*

3H1 / +3 ÷ +8
3S / +11 ÷ +18

230 V/ 50 Hz

EXT 45

100

R290*

3H1 / +3 ÷ +8
3S / +11 ÷ +18

230 V/ 50 Hz

0,6

600

85

R290*

3H1 / +3 ÷ +8
3S / +11 ÷ +18

230 V/ 50 Hz

1,0

950

145

R290*

3H1 / +3 ÷ +8
3S / +11 ÷ +18

230 V/ 50 Hz

1,4

1450

235

R290*

3H1 / +3 ÷ +8
3S / +11 ÷ +18

230 V/ 50 Hz

* also available: R452A, R404A

