ICE MAKER
PORTÁTIL
IM-FS-12-PP-2AHA (PRETO)
IM-FS-12-PX-2AHA (PRATA)
IM-FS-12-VP-2AHA (VERMELHO)

COMERCIAL

Duas opções de
tamanho de gelo,
grande e pequeno.

88:88

Produção por ciclo:
9 unidades.

Peso e medidas
ideiais para transportá-lo.

Comando Digital:
Botão Liga / Desliga
/ Seleciona, torna a
operação mais fácil e
simples.

Alerta de reservatório,
acende uma luz no
painel quando o cesto de
gelo estiver cheio.

Alerta de reservatório,
acende uma luz no
painel quando o
reservatório de água
estiver vazio.

Pá, utilizada para
pegar o gelo
sem usar
as mãos.

Disponível em 3 cores:
preto, vermelho e prata,
para combinar com
qualquer ambiente.

Capacidade de
armazenamento de
gelo: 0,7 Kg.

Gelo tipo:
Cilíndrico.

Visor transparente
de acrílico na tampa:
possibilita verificar
a quantidade de gelo.

Design elegante
e moderno.
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DICAS ELETTROMEC
Cuidado com o compressor:
Se o produto for movimentado de maneira incorreta, virado de cabeça para baixo ou deitado, esperar 24 horas antes de ligá-lo.
É recomendada a troca de qualquer água que não tenha sido utilizada internamente num período de tempo de 12
horas. Assim como qualquer eletrodoméstico, a máquina de gelo precisa de cuidados higiênicos periodicamente.
Para um melhor rendimento, não deixe sua Ice Maker exposta a luz direta do sol.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Capacidade do Reservatório de Água

2,5 litros

Capacidade de Armazenamento de Gelo

0,7 Kg

Produção de Gelo Diária

12 Kg

Quantidade de gelo por ciclo
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Dimensões da embalagem (L x A x P)

380 x 405 x 430 mm

Dimensões do produto (L x A x P)

345 x 348 x 400 mm

Peso da embalagem

9,8 Kg

Peso sem embalagem

12 Kg

Potência

105 W

Corrente

0,85 A

Tensão

220 V

Garantia

2 anos*

Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no
site www.elettromec.com.br.
*

SEGURANÇA/INSTALAÇÃO
Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não
credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área “Assistência Técnica” no
site www.elettromec.com.br.

