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Typ: KONSERWATOR Opis techniczny 

KONSERWATOR PIANO 6 

 

 

 
 

 

 

KONSERWATOR DO LODÓW PIANO  6 
      

Wymiary: 
  
Zewnętrzne Dł. Szer. Wys. 

[mm] 
6 

 

1204 

 

800 

 

872 

 
 

Zasilanie:                           230/50 V/Hz 

Moc znamionowa:             731 W                       

Zakres temperatur:          -10…-20°C 

CHARAKTERYSTYKA      

- agregat wewnętrzny 
- obieg powietrza wymuszony wentylatorami 
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury 
- posiadają komorę do przechowywania dodatkowo 9 pojemników na lody 
- wnętrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304 
- pokrywki 6 szt.  
- 3 wersje wykonania  
WERSJA MALOWANA PROSZKOWO NA BIAŁO: 

- korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na biało 
- blat malowany proszkowo na biało 
- wnętrze: stal nierdzewna kwasoodporna AISI 304 
WERSJA KORPUS MALOWANY NA BIAŁO+ BLAT NIERDZEWNY 

- korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na biało 
- blat malowany proszkowo na biało 
- wnętrze: stal nierdzewna kwasoodporna AISI 304 
WERSJA NIERDZEWNA: 

- korpus zewnętrzny: stal nierdzewna kwasoodporna AISI 304 
- blat stal nierdzewna  kwasoodporna AISI 304 
- wnętrze: stal nierdzewna kwasoodporna AISI 304 
  

OPCJE WYKONANIA: 

- możliwość wykonania innej kolorystyki wykończenia 

- zabudowa drewniana, frontowe logo 

- do łączenia w ciągi 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

- pojemniki na lody  

- agregat (dla wersji bez agregatu) 
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Typ: KONSERWATOR Opis techniczny 

KONSERWATOR PIANO 8 

 
 

 
 

 
 

 

KONSERWATOR DO LODÓW PIANO  8 
      

Wymiary: 
  
Zewnętrzne Dł. Szer. Wys. 

[mm] 
8 

 

1204 

 

800 

 

872 

 
 

Zasilanie:                           230/50 V/Hz 

Moc znamionowa:             731 W                       

Zakres temperatur:          -10…-20°C 

CHARAKTERYSTYKA      

- agregat wewnętrzny 
- obieg powietrza wymuszony wentylatorami 
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury 
- posiadają komorę do przechowywania dodatkowo 9 pojemników na lody 
- wnętrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304 
- pokrywki 6 szt.  
- 3 wersje wykonania  
WERSJA MALOWANA PROSZKOWO NA BIAŁO: 

- korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na biało 
- blat malowany proszkowo na biało 
- wnętrze: stal nierdzewna kwasoodporna AISI 304 
WERSJA KORPUS MALOWANY NA BIAŁO+ BLAT NIERDZEWNY 

- korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na biało 
- blat malowany proszkowo na biało 
- wnętrze: stal nierdzewna kwasoodporna AISI 304 
WERSJA NIERDZEWNA: 

- korpus zewnętrzny: stal nierdzewna kwasoodporna AISI 304 
- blat stal nierdzewna  kwasoodporna AISI 304 
- wnętrze: stal nierdzewna kwasoodporna AISI 304 
  

OPCJE WYKONANIA: 

- możliwość wykonania innej kolorystyki wykończenia 

- zabudowa drewniana, frontowe logo 

- do łączenia w ciągi 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

- pojemniki na lody  

- agregat (dla wersji bez agregatu) 

 

 
 


