ICE MAKER

BUILT-IN
IM-BI-18-XX-1SXA

COMERCIAL

Largura comercial
de 38 cm.

Funcionamento
automático com entrada
e saída de água.**

Comando Digital: torna
a operação mais fácil
e simples.

Porta reversível, com
acabamento em
aço inoxidável.

Sensor de
Armazenamento Cheio.

Cesto de armazenamento
com capacidade de 19 kg,
removível, facilitando
a limpeza.

Undercounter,
possibilitando a
instalação do ice maker
sob a bancada.

Gelo do tipo quadrado,
com 3 opções de
tamanho: pequeno,
médio e grande.

Incluso colher de
aço inoxidável.

Built-in, não necessita
de espaço para troca
de calor.

Produz 40 unidades por
ciclo.*

Capacidade de
produção de
18 kg/24 horas.

38 cm

built-in

40

18 kg

Incluso mangueira, filtro
de água para instalação
e adaptadores.

*Sempre o primeiro ciclo dura 30 minutos e os demais de 20 a 30 minutos, de acordo com a temperatura externa do ambiente.
**No sistema de saída automático é possível duas formas de desague, uma utilizando o ponto de gravidade (desague abaixo do nível do Ice Maker) e outro modo que
utiliza, com um acionamento de um botão, a bomba de drenagem interna (desague acima do nível do Ice Maker, podem desaguar até 1,5 m acima do eletrodoméstico).

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.
Higienização
• Antes da primeira utilização, ou quando o produto ficar desligado por um longo período de tempo, é necessário
executar um ciclo de autolimpeza, devendo ser descartada toda a produção de gelo ao final do ciclo.
• 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.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Capacidade de Armazenamento de Gelo

19 kg

Produção de Gelo Diária

18 kg

Dimensões da Embalagem (L X A X P)

415 x 895 x 655 mm

Dimensões do Produto (L X A X P)

380 x 875 x 525 mm

Peso com Embalagem

40 kg

Peso sem Embalagem

37 kg

Pressão de Água

25 a 700 kPa

Corrente

2,6 A

Tensão

127 V

Potência

240 W

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.

