G A V E TA A Q U E C I D A

INOX 30CM
G A - 1 2 S - 3 0 - X X - 2 ATA

COMERCIAL

Mantém louças aquecidas sem danificá-las.
E ainda: ajuda na fermentação controlada
de massas, desidratação de folhas e frutas
e na manutenção da temperatura de
pratos prontos.

Design em aço inoxidável, acabamento
anti-fingerprint e moderno sistema de
abertura por toque, com corrediças
telescópicas que garantem um suave
deslize.

Timer operacional que permite selecionar
o tempo de utilização.

Solução perfeita para integrar a torre de
eletrodomésticos do combinado forno e
micro-ondas.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de abertura pushpull: ao pressionar a frente
da gaveta, ela desliza
suavemente para frente, o
que garante mais ergonomia
e facilidade durante o uso.

Timer operacional: após
selecionar o tempo de
uso do produto, quando
completo, a gaveta aquecida
emite alarme sonoro e
desliga automaticamente.

Acabamento anti-fingerprint,
que evita manchas no aço
inoxidável.

Distribui o calor com
rapidez e homogeneidade,
por todo o interior da gaveta.
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Capacidade para 12 serviços:
aquece louças para até 12
pessoas entre xícaras, pires,
talheres, tigelas e pratos.

Ajuste de temperatura
de 30 °C a 70 °C.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO

Gaveta Aquecida 30 cm

CÓDIGO

GA-12S-30-XX-2ATA

NCM

8516.60.00

EAN

7898593934603

INSTALAÇÃO

Built-in

TIPO DE AQUECIMENTO

Elétrico

ALTURA COMERCIAL

30 cm

ACABAMENTO

Aço Inoxidável (Anti-Fingerprint)

COR DO ACABAMENTO

Inox

TIPO DO COMANDO

Analógico

SERVIÇOS

12

FAIXA DE TEMPERATURA

30 °C a 70 °C

ACESSÓRIO

Tapete de Fibra

DIMENSÕES DO PRODUTO

595 x 300 x 545 mm

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

665 x 360 x 660 mm

PESO LÍQUIDO

21 kg

PESO BRUTO

25 kg

POTÊNCIA

410 W

CORRENTE

1,86 A

TENSÃO

220 V

FREQUÊNCIA

60 Hz

GARANTIA

2 ANOS

SEGURANÇA / INSTALAÇÃO
Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros
não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços
do site www.elettromec.com.br ou Web App https://app.elettromec.com.br/.

em instalações
autorizados na

efetuadas por profissionais
área “Assistência Técnica”

