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Modular Cooking

900XP Kyl-/frysbänk-HP. 1200mm med 2 lådor
727096 (E9BAPL00MP) Kyl-/frysbänk-HP. 1200mm

med 2 lådor -22/+8°C.

Kyl-/frysbänk med två lådor. Inbyggd kompressor. Temperaturer
från -22°C till 8°C. Utvändiga paneler i rostfritt stål. Installeras
under 900XP topenheter. Levereras med 50 mm justerbara ben.

Huvudfunktioner
• Exklusive IcyHot installation: kombinera

PowerGrill HP-gashäll eller Fry Top HP 1200
mm med kyl-/frysbas HP med dubbel
temperatur och få en enda produkt som
samtidigt ökar produktiviteten och
underlättar matlagning och förvaring.

• Enheten levereras med 50 mm reglerbara
fötter i rostfritt stål.

• Justerbar temperatur från kyl- till frysläge
(-20 °C till 10 °C) för lagring av kött, fisk
och mejerivaror.

• Två lådor som har plats för 1 GN2/1-
behållare (max höjd 100 mm) eller kokkärl
i imperial-storlek.

• Rörformade lådhandtag i kraftigt rostfritt
stål.

• Lådskenor som är lätta att ta ur med
säkerhetsstopp och som tål 120 kg.

• Utbytbara magnetiska lådpackningar.
• Perforerad toppyta och bottenplatta som

möjliggör bättre luftcirkulation.
• Forcerad luftcirkulation för snabb nedkylning

och jämt temperaturfördelning.
• Frontpanel i rostfritt stål med inbyggt

stålnät i rostfritt stål som lätt kan avlägsnas
för att komma åt delar och underlättare
rengöring.

• Utformad för installation med cooking
block.

Konstruktion
• I rostfritt stål med Scotch Brite-finish som

uppfyller höga hygienstandarder.
• Inbyggd kompressor för anpassning till

driftsförhållanden.
• CFC-fri (ekologiskt kylmedel: R404a, – gas i

skum: cyklopentan).

Övriga Tillbehör
• 4 svängbara hjul varav två med

broms till kyl/frysbänk
PNC
880123 ❑

• 2 sidosocklar till kyl/frysbänk PNC
880221 ❑

• - NOT TRANSLATED - PNC
880234 ❑

• - NOT TRANSLATED - PNC
880249 ❑

• Sockelplåtar till kyl-/frysbänk.
1200mm -22/+8⁰C

PNC
880336 ❑
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Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

2017.01.31

Front

727096

Topp

727096

EI = Elektrisk anslutning
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Elektricitet
Spänning:

727096 (E9BAPL00MP) 230 V/1 ph/50 Hz 
Anslutningseffekt: 0.74 kW 
Total watt: 0.74 kW 

Viktig information
Bruttokapacitet
Yttermått, höjd 627 mm 
Yttermått, bredd 1198 mm 
Yttermått, djup 902 mm 
Nettovikt: 118 kg 
Fraktvikt: 125 kg 
Frakthöjd: 770 mm 
Fraktbredd: 980 mm 
Fraktdjup: 1300 mm 
Fraktvolym: 0.98098 m³ 

Kyldata
Kompressor effekt: 3/4 hp 
Köldmedium typ: R404a 
Kyleffekt: 1913 W 
Köldmedia mängd: 305 g 


