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750-CTUS
Teplá udržovací skříňka

Skříňka je z ušlechtilé nerezové oceli 22 a francouzské dveře se dvěma (2) kliky dveří se západkou. Je ovládán jedním (1) ON / OFF 

nastavitelným termostatem, 60 ° až 200 ° F (16 ° až 93 ° C); obsahuje jednu (1) kontrolku; a jeden (1) udržovací teploměr pro sledování vnitřní 

teploty vzduchu. Skříň je vybavena dvěma (2) pochromovanými bočními stojany rozmístěnými ve 3 "(76 mm) centrech pro uložení plechových 

pánví v plné velikosti, nebo může být vybavena volitelnými chromovanými drátěnými policemi pro držení plechových pánví s poloviční velikostí 

a standardními plnými rozměry pánve (gastronorm).

MODEL 750-CTUS:  Skříňka na potraviny s francouzskými dveřmi a ručním ovládáním

DALŠÍ FUNKCE

Flexibilní instalace:

 Counter-top

  Volitelná kolečka pro mobilitu

  Volitelné nohy pro stacionární umístění

l			HALO HEAT . . . regulovaný, jednotný zdroj tepla, který

jemně obklopuje jídlo pro lepší vzhled, chuť a delší životnost.

l			Udržuje teplé jídlo teplé. . . maso, drůbež, ryby, brambory, dušené maso, zeleninu, 
rohlíky atd. po dobu několika hodin.

l	 Úzká teplotní tolerance a rovnoměrné zahřívání udržují ideální teplotu při podávání v 
celé skříni.

l	 Ruční ovládání s nastavitelným termostatem: 
- (16 ° až 93 ° C).

l	 Sledování teploty uvnitř komory

l	 Interiér z nemagnetické nerezové oceli odolává korozi.

l	 Flexibilní instalace:
- Counter-top
- Volitelná kolečka pro mobilitu
- Volitelné nohy pro stacionární umístění

l	 Nízká spotřeba energie.
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ROZMĚRY:   V x Š x H 

exteriÉr:

28-1/4" x 29-3/4" x 26-3/8" (718mm x 756mm x 670mm)

interiÉr :

20-7/8" x 26-7/8" x 21" (530mm x 683mm x 533mm)

DOPORUČENÍ INSTALACE
—Spotřebič musí být nainstalován ve vodorovné poloze a nesmí být 

instalován v místech, kde by mohlo být ovlivněno párou, tukem, kapající 
vodou, vysokými teplotami nebo jinými vážně nepříznivými podmínkami.

—Za účelem udržení standardů stanovených národními
všechna zařízení musí být namontovaná na pult utěsněna k pultům 
pomocí těsnicího prostředku uvedeného na seznamu NSF, vybaveného 
6 "(152 mm) nohami nebo musí mít kolečka.

HMOTNOST 
bez obalu (64 kg)
s obalem (86 kg)
PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY: (V x Š x h)

35"x 35" x 41"   
(889mm x 889mm x 1041mm)

38
-7

/8
" 

(9
87

m
m

)

2"
 (5

1m
m

)

29-3/4" (756mm)

24
-3

/8
" 

(6
19

m
m

)

28
-1

/4
" 

(7
18

m
m

)

27
-3

/4
" 

(7
05

m
m

)

Electrical Connection on bottom, 
1-5/8" (41mm) from back

6-1/4" (159mm) for
5" (127mm) Casters
or 6" (152mm) Legs

4-1/4" (108mm) 
for 3" (76mm) 
Casters

750-CTUS
Teplá udržovací skříňka

MOŽNOSTI & PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kolečka, 3" (76mm) 14227
Kolečka, 5" (127mm) 4007
Nohy, 6" (152mm) 5205

Rošt, nerezová ocel, dráty PN-2115
Police, chromované, dráty SH-2851

PRODUKT /  KAPACITA VÝROBKU
 (22 kg) maximum 

MAXIMÁLNÍ OBJEM:    (57 liters)
PLNÁ VELIKOST PÁNVE :

Šest (6) 18" x 26" x 1" (457mm x 660mm x 25mm)
 POLOVIČNÍ VELIKOST PÁNVE: 

*Dvanáct (12) 18" x 13" x 1"  (457mm x 330mm x 25mm)
*S DALŠÍ POLICÍ

 PLNÁ VELIKOST PÁNVE: 
*Šest (6) 12" x 20" x 2-1/2"  (530 x 325 x 65 mm)    GN 1/1

*S DALŠÍ POLICÍ

—  Zahrnuje dva (2) boční stojany rozmístěné ve středech 3 "(76 mm) 

ELEKTRICKÉ  PŘIPOJENÍ
voltage phase cycle/hz amps kW cord & plug

 120V (agcy) 1 50/60 18.8 2.25 nema l5-30p 
30A, 125V plug

 208-240V (agcy) 1 50/60 9.4 2.25 nema 6-15p 
 at 208   1 50/60 8.5 1.77 15A, 250V plug 
 at 240   1 50/60 9.8 2.36 

 230V (agcy) 1 50 9.4 2.17 cee 7/7 
16A, 25V plug

POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ

Zadní strana 3" (76mm)
Vrchní strana 2" (51mm)

Boční strany 1" (25mm)




