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Çalışma aralığı °C +2°C / +8°C 
Hacim Net / Brüt Lt 360/380 
UBB kodu   Yok 
Ayarlanmış ısı °C 4 
İç ölçüler ( G x D x Y ) mm 520 x 465 x 1570 
Dış ölçüler ( G x D x Y ) mm 595 x 635 x 1830  
Dijital Kontrol   Var 
Soğutucu Gaz   R600a 
Alarm (ısı,kapı)   Var 
İç aydınlatma   LED 
İç gövde   ABS 
Kapı kilidi   Var 
Defrost   Otomatik 
Raf Sayısı Adet 5 
Ağırlık Net/Brüt Kg 70 /76 
Tekerlek   2 ön rotil  
Menşei   Türk Malı 

1. Maksimum ısı izolasyonu ve enerji tasarrufu sağlayan HCFC içermeyen C-PENTANE poliüretan 
2. Kolay temizlenebilir beyaz renkli ABS iç gövde yapısı 
3. Galvanize çelik sac üzeri elektrostatik toz boyalı dış gövde yapısı 
4. +35°C ortam sıcaklığında çalışabilen yüksek performanslı kompresör 
5. 0,1°C ekran çözünürlüğüne sahip dokunmatik tuşlara sahip mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı 
6. Mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı menüsünden kabin içi sıcaklık sensörünün kalibre edilebil-

me imkanı 
7. ≤0,5°C sıcaklık ölçüm hassasiyeti 
8. Programlanabilir çalışma aralığı +2 / +8°C 
9. Kompresör koruma fonksiyonları 
10. Düşük-yüksek sıcaklıklarda, kapı açık ve sıcaklık sensör arızasında kullanıcıyı uyaran sesli ve görsel 

alarm fonksiyonları 
11. Programlama ara yüzüne erişim için kullanıcı tarafından değiştirilebilir şifreli giriş sistemi 
12. Hücre içinde eşit ısı dağılımı sağlayan fanlı soğutma sistemi 
13. Otomatik defrost fonksiyonu 
14. Sıcaklık sensör arızasında fabrikasyon tanımlanmış zamana göre periyodik soğutma fonksiyonunun 

devamlılığı sağlayan yazılım 
15. Maksimum ısı izolasyonu sağlayan C-PENTANE poliüretan enjekte edilmiş blok kapı ile düşük enerji 

tüketimi   
16. Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı 
17. Dıştan tutma kapı kolu 
18. Uzun ömürlü, enerji tasarruflu ve soğuk ışık veren LED dikey iç aydınlatma ve aydınlatma kontrolü 
19. 2 adet tek yönlü mini tekerlek ve 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ön sabitleme ayağı 
20. Anti-bakteriyel manyetik kapı contası 
21. 5 adet yüksekliği ayarlanabilir plastik kaplı çelik tel raf 
22. CFC içermeyen, enerji tasarrufu sağlayan R600a soğutucu akışkan gazlı soğutma sistemi 


