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Zařízení pro výdej a udržování stravy
Safebox teplá udržovací skříň na take-aw

ay či k rozvozu.

240025 (SAFEBOXEU) Safebox teplá udržovací
skříň na take-away a k
rozvozu. Možnost stohování
až 3 zařízení.

Navrženo tak, aby sloužilo restauratérům v provozech s
take-away a rozvozem. Může pojmout velké papírové tašky
nebo krabice na pizzu (průměr pizzy až 33 cm). Obsahuje
odvětrávaný ohřevný systém, který zabalené pokrmy obalí
horkým vzduchem a zachová původní chuť. Rychlá
rekuperace tepla v kombinaci s UVC lampou
namontovanou na stropě slouží také k baktericidním a
viricidním účelům. 2 posuvné dveře zajišťují komfort
ovládání a současně snižují požadavky na prostor. UVC
lampa se aktivuje pouze při správném uzavření dveří
(kontrolováno pomocí vyhrazených senzorů). Možnost
stohovat až 3 jednotky, čímž se zvyšuje kapacita podle
požadavků zákazníka.

Hlavní funkce a vlastnosti
• SafeBox uchovává několik balených

jídel připravených k vyzvednutí,
přičemž zachovává kvalitu a bezpečnost
potravin.

• Navrženo tak, aby sloužilo restauratérům
v provozech s take-away a rozvozem.

• Může pojmout velké papírové tašky
nebo krabice na pizzu (průměr pizzy
až 33 cm).

• Obsahuje odvětrávaný ohřevný systém,
který zabalené pokrmy obalí horkým
vzduchem a zachová původní chuť.

• Rychlá rekuperace tepla v kombinaci
s UVC lampou namontovanou na
stropě slouží také k baktericidním a
viricidním účelům.

• 2 posuvné dveře zajišťují komfort
ovládání a současně snižují požadavky
na prostor. UVC lampa se aktivuje
pouze při správném uzavření dveří
(kontrolováno pomocí vyhrazených
senzorů).
Rukojeti opatřeny fotokatalytickým
povlakem pro zaručení antibakteriální
aktivity.

• Zařízení je vhodné pro pulty hluboké
600 mm a nevyžaduje další prostor pro
ventilaci.

• Teplotu lze nastavit v rozsahu od od
60 do 85°C.

• Zařízení je možné stohovat, až 3 skříně
a zvýšit tak kapacitu podle požadavků
zákazníka bez nutnosti zabírat další
místo.

• Stohovaná zařízení lze propojit na
zadní straně a přenášet elektrickou
energii z jedné do druhé, takže celá
sestava vyžaduje pouze 1 přívodní
kabel a 1 zástrčku.
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Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.
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Elektro
Napětí:

240025 (SAFEBOXEU) 220-240 V/1 ph/50 Hz 
Celkový příkon: 1.97 kW 
Typ el.koncovky CE-SCHUKO 

Hlavní informace
Vnější rozměry, Šířka 920 mm 
Vnější rozměry, Hloubka 590 mm 
Vnější rozměry, Výška 450 mm 
Netto váha: 36 kg 
Hladina hluku: 48 dBA 
Vnitřní rozměty - šířka: 770 mm 
Vnitřní rozměty - hloubka: 410 mm 
Vnitřní rozměty - výška: 350 mm 
Ochrana pro vodě: IPX3 


