
FRIGOBAR

40 LITROS

FB-FS-40-XV-1ATA 
FB-FS-40-XV-2ATA

COMERCIAL

*A sudação do vidro ocorre devido à interferência externa de umidade e temperatura. O sistema redutor de umidade ajuda a evitar esse fenômeno, exceto em 
situações mais extremas. 

Capacidade de 
armazenagem
40 litros.

Termostato eletrônico, 
com maior precisão e 
melhor durabilidade.

Iluminação em LED. 1 prateleira aramada, 
com acabamento 
cromado, permitindo o 
armazenamento  
de diferentes tipos  
de garrafas, latas  
e/ou alimentos.

Refrigeração através 
de compressor, 
proporcionando maior 
eficiência e precisão 
para o controle da 
temperatura interna.

Porta de vidro,  
com moldura em  
aço inoxidável.

Faixa de temperatura 
ajustável entre  
0 °C a 10 °C.

Comando digital, 
permitindo o controle 
exato da temperatura 
do interior do frigobar.

Motor silencioso 
e com sistema de 
amortecimento que 
evita ruídos e vibrações 
no produto.

Led

0 °C

10 °C

Porta com sistema 
redutor de umidade, 
reduzindo a sudação  
no vidro.*

ECM
(Energy Cutoff Memory), 
memoriza a temperatura 
programada no instante 
anterior a uma queda de 
energia.

40L



DICAS ELETTROMEC

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

*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.

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.

Uma das vantagens do Frigobar é ser um eletrodoméstico extremamente versátil, já que pode ser colocado em 
qualquer ambiente.

• O Frigobar pode substituir o refrigerador na sua cozinha, indicado para quem mora sozinho e possui pouco 
espaço neste ambiente. Também é perfeito para quem faz as refeições fora de casa.

• O Frigobar também oferece comodidade, já que as pessoas não precisam ir até a cozinha para se servirem de sua 
bebida preferida. Uma sala com Frigobar se torna um ambiente ainda mais agradável.

• O Frigobar é muito útil no quarto do casal, principalmente em casas com mais de um andar, pois nele se armazenam 
bebidas e guloseimas de uso frequente, dispensando a locomoção até o refrigerador da cozinha

• Para os que trabalham em home office, um ambiente em que é preciso estar livre de estímulos externos, o frigobar 
significa menos tempo de dispersão e mais concentração durante as horas de trabalho.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de Armazenagem 40 litros

Prateleiras 1

Faixa de Temperatura 0 °C a 10 °C   

Dimensões da Embalagem (L X A X P) 512 x 530 x 466 mm

Dimensões do Produto (L X A X P) 480 x 510 x 430 mm

Peso com Embalagem 21 kg

Peso sem Embalagem 19 kg

Corrente 1,8 A / 0,8 A

Tensão 127 V / 220 V

Potência 90 W / 80 W

Garantia 2 anos*


