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 R290
Soğutucu gaz 
seçeneği mevcuttur.

KAM22 - KAM40
22 L - 40 L Panoramik köpüklü ayran dispenseri

Ağırlık ve Ölçüler Makine Koli Makine Koli

Ağırlık 21,8 kg 22,90 kg 25 kg 26,9 kg

Genişlik 350 mm 400 mm 450 mm 490 mm

Derinlik 405 mm* 425 mm 450 mm* 480 mm

Yükseklik 825 mm 865 mm 890 mm 930 mm

* damlalık dahil

Teknik Detaylar

Soğutucu Gaz R134a / R290 R134a / R290

Sıcaklık Aralığı +3 °C  ...  +10 °C +3 °C  ...  +10 °C

Soğutma Gücü 500 W 750 W 

Güç 255 W 285 W

Akım 1,3 A 1,45 A

Enerji Tüketimi 2,8 kWh/24h 4,3 kWh/24h

Besleme Voltajı 220-240 V 50 Hz 220-240 V 50 Hz

Opsiyonel Voltaj 208-220 V 60 Hz 208-220 V 60 Hz

Opsiyonel Voltaj 115 V 60 Hz 115 V 60 Hz 

22 L  TRE 40 L  TRE

Panoramik köpüklü ayran dispenseri
 Ayranın soğutulması ve dağıtılması için geliştirilmiş, köpüklü ayran veren özel musluk sistemi ile  

 çalışan tezgah üstü dispenser.
 Sınıfında tek, kompakt, köpüklü ayran dispenseri
 Özel musluk sistemi sayesinde ayran bardağa dökülürken köpürtüldüğü için ayranın kıvamı ve  

 lezzeti bozulmaz, hızlı dolum sağlar.
 Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur,  

 Bu sayede klasik ürünlere göre %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.
 Yavaş çalışan manyetik paletli karıştırma sistemi sayesinde ayranın kıvamı ve lezzeti değişmez,  

 hazne içinde köpük oluşumunu engeller.
 Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar. 
 Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, 

 bu sayede motorun ömrü uzar.
 Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
 Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur. 
 Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatça fark edilir.

KÖPÜKLÜ AYRANKARIŞTIRICISOĞUK İÇECEKLER ENERJİ TASARRUFU


