
 Kompakt Bar 16T/HL

 

 

DYSTRYBUTOR BUTLOWY KOMPAKT BAR 16T/HL

lekką i kompaktową budową. Konstrukcja Kompakt Baru 16T/HL umożliwia szybki i łatwy 

serwis. Niewielka wysokość urządzenia pozwala użytkować je w małych pomieszczeniach. 

Urządzenie to wygodnie mieści się na blacie pod górnymi szafkami kuchennymi.

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną

97°C). Dostępna kolorystyka: bia

 

Zalety urządzenia: 

• długa żywotność; 

• wysoka niezawodność; 

• dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody 

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 KOMPAKT BAR 16T/HL

Wysokość urządzenia z butlą
Wysokość urządzenia z butlą
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DYSTRYBUTOR BUTLOWY KOMPAKT BAR 16T/HL to urządzenie charakt

lekką i kompaktową budową. Konstrukcja Kompakt Baru 16T/HL umożliwia szybki i łatwy 

urządzenia pozwala użytkować je w małych pomieszczeniach. 

Urządzenie to wygodnie mieści się na blacie pod górnymi szafkami kuchennymi.

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną (5 - 

Dostępna kolorystyka: biało-srebrny. 

dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody 

pokojowej oraz wody gazowanej; 

wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością; 

umożliwiająca łatwy serwis. 

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi 

dyrektywami LVD i EMC oraz atest PZH. 

Parametry urządzenia KOMPAKT BAR 16T/HL
Zasilanie: 

Moc chłodzenia: 
Moc grzania: 

Wydajność wody zimnej: 
Wydajność wody gorącej: 

Warunki pracy: 
Waga: 

Wymiary wys./szer./gł. (mm): 
Wysokość urządzenia z butlą 5 galonową (mm): 
Wysokość urządzenia z butlą 3 galonową (mm): 

Podajnik na kubki:  
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DYSTRYBUTORY 

ELEKTRYCZNE 

 

to urządzenie charakteryzujące się 

lekką i kompaktową budową. Konstrukcja Kompakt Baru 16T/HL umożliwia szybki i łatwy 

urządzenia pozwala użytkować je w małych pomieszczeniach. 

Urządzenie to wygodnie mieści się na blacie pod górnymi szafkami kuchennymi. 

 12°C) i gorącą (92 - 

dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temperaturze 

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi 

Parametry urządzenia KOMPAKT BAR 16T/HL 
230 V / 50 Hz 

112 W 
700 W 
3 l/h 

5 l/h 
0-40 stopni C 

16 kg 
510x320x320 

900 

750 
bezpłatna opcja 


