
 Ekspres Bar 16L/HL

 z lodówką  
 

 

DYSTRYBUTOR BUTLOWY EKSPRES BAR 16L/HL

rozwiązanie dla małych biur. Ekspres Bar 16L/HL z lodówką charakteryzuje się klasycznym i 

estetycznym wyglądem. Wykonany jest najwyższej jakości materiałów.

Baru jest mała chłodziarka o pojemności 20l umożliwiająca pr

otwartego pojemnika z mlekiem do kawy.

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną

97°C). Dostępna kolorystyka: biało

 
Zalety urządzenia:

• długa żywotność;

• wysoka niezawodność;

• dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością 

podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody 

gazowanej;

• wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością;

• konstrukcja umożliwiająca łatwy serwis.

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi 

dyrektywami LVD i EMC

Parametry urządzenia

Wysokość urządzenia z
Wysokość urządzenia z butlą 3 galonową (mm):
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DYSTRYBUTOR BUTLOWY EKSPRES BAR 16L/HL Z LODÓWKĄ 

rozwiązanie dla małych biur. Ekspres Bar 16L/HL z lodówką charakteryzuje się klasycznym i 

estetycznym wyglądem. Wykonany jest najwyższej jakości materiałów. 

mała chłodziarka o pojemności 20l umożliwiająca przechowanie śniadania czy 

otwartego pojemnika z mlekiem do kawy.  

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną (5 - 

Dostępna kolorystyka: biało-srebrny. 

Zalety urządzenia: 

długa żywotność; 

wysoka niezawodność; 

dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością 

podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody 

gazowanej; 

wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością;

konstrukcja umożliwiająca łatwy serwis. 

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi 

dyrektywami LVD i EMC oraz atest PZH. 

Parametry urządzenia EKSPRES BAR 16L/HL Z LODÓWKĄ
Zasilanie: 

Moc chłodzenia: 
Moc grzania: 

Wydajność wody zimnej: 
Wydajność wody gorącej: 

Warunki pracy: 
Waga: 

Wymiary (mm): 
Wysokość urządzenia z butlą 5 galonową (mm): 
Wysokość urządzenia z butlą 3 galonową (mm): 

Podajnik na kubki: 
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 to bardzo wygodne 

rozwiązanie dla małych biur. Ekspres Bar 16L/HL z lodówką charakteryzuje się klasycznym i 

 Zaletą tego Ekspres 

zechowanie śniadania czy 

 12°C) i gorącą (92 - 

dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością 

podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody 

wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością; 

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi 

Z LODÓWKĄ 
230 V / 50 Hz 

112 W 
800 W 
3 l/h 

6,5 l/h 
0-40 stopni C 

19,5 kg 
950/320/320 

1360 
1190 

bezpłatna opcja 


