
RC  07

0,7

230V/50Hz;  230V/3/50Hz;  400V/3N/50Hz

-

Voliteľné

2,5

120

Štandardné

9,7

624x740x1460

Voliteľné

500  x  500

40

KRÍŽ-PP

108

440

KRÍŽ-PP

90

Elektromechanické

D

42

Voliteľné

1,930

9

2,2

65

-

Passing  lavastoviglie /  Lavavette  a  kapota /  Umývačka  riadu  s  krytom /  Korbdurchschubmachine
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AxBxC  [mm]
Vonkajší  rozmer /  vonkajšie  rozmery

Spotreba  oplachovej  vody /  množstvo  oplachovej  vody

Produzione  oraria /  Priechodné  regály/h

Zabudovaný  zmäkčovač  vody /  odstraňovač  vodného  kameňa

[lt]

Hlučnosť /  Bruit

Dosatore  glossing /  Dávkovanie  sušiaceho  prípravku

Užitočné  passaggio /  Výška  priechodu

Odolnosť  nádrže /  Odpor  nádrže

[s]

hmotnosť /  hmotnosť

dezinfekčný  injektor /  Sanitisierungsumpe

[mm]

Potenza  inštalácia /  Výkon  pripojenia

Veľkosť  stojana /  Korbgröße

Oplachovacia  cievka /  Tourniquet  de  rinçage

Výstupné  stojany/h /  výstupné  koše/hod

[dBA]

Vypúšťacie  čerpadlo /  Pompe  de  vidange

[mm]

Inštalovaná  záťaž /  celková  pripojená  záťaž

Injektor  oplachovacieho  prostriedku /  Glanzmitteldosierer

Ingombro  porta  aperta /  Rozmery  s  otvorenými  dverami

Umývacie  čerpadlo /  Pumps  de  lavage

[kW]

Svetlá  výška /  použiteľná  výška  stojana

Ohrievacie  teleso  nádrže /  Tankheizung

Ovládací  panel /  Dashboard

hluk

RCD /  RCD

[s]

Oplachovacie  rameno /  oplachovacie  rameno

Objem  Vasca /  kapacita  nádrže

[mm]

Ciclo  max. /  Cyklus  max.

Napájanie /  Pripájacie  napätie

Dávkovač  čistiaceho  prostriedku /  Dávkovač  čistiaceho  prostriedku

Celková  veľkosť /  rozmer  pri  otvorených  dverách

[kW]

Hmotnosť /  Hmotnosť
[kg]

Umyte  čerpadlo

Vypúšťacie  čerpadlo

[lt]

Umývací  kotúč /  Tourniquet  de  lavage

Veľkosť  nádrže /  obsah  nádrže

Odolnosť  kotla /  prehrievača  Resistenza

Ciclo  min. /  Cyklus  min.

Ovládací  panel

Vzduchová  medzera /  RCD

Elektrické  napájanie /  E-Anschluss

vstrekovač  čistiaceho  prostriedku /  dávkovač  umývacieho  prostriedku

Vonkajšie  rozmery /  Vonkajšie  rozmery

Consumo  risciacquo /  Spotreba  vody  na  oplachovanie

[kW]

Dlhý  cyklus /  Zyklus  max.

Rozmery  koša /  Casier

[kW]

[rack/h]

Umývacie  rameno /  umývacie  rameno

Dosatore  sanitizzante /  dávkovač  dezinfekčných  prostriedkov

Pomocné  vykurovacie  teleso /  Boilerheizung

Krátky  cyklus /  cyklus  min.

Aviváž /  Adoucisseur
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