
Model
(Watt)

Paslanmaz 
 Özelliği 
S.S. Type

VTS 365 -2 / +8 69x60x200 365 230 V / 50 Hz
230 V / 60 Hz

0,300 kW
2 A 100 1 3 539 304

VTS 365 N -10 / -22 69x60x200 365 230 V / 50 Hz
230 V / 60 Hz

0,619 kW
3,7 A 100 1 3 733 304

VTS 365
MARİNE TİP BUZDOLAPLARI - 1 KAPILI
MARINE TYPE REFRIGERATORS - W/1 DOOR
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En iyisini hakediyorsun...

You deserve the best...

 Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 Nem Oranı
 Eşit sıcaklık dağılımı için yeni tasarım
 Sıfır ODP enjekte 42 kg/m³ çevre dostu poliüretan izolasyon
 Kolay okunur ekranlı dijital kontrol
 Ergonomik kapı ve kulpu sayesinde kolay açılma ve temizlik
 Patentli ‘Icecool‘ soğutma sistemi ile mükemmel verim ve enerji sarfiyatı
 Sıcak gaz defrost sistemi
 Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon
 Tüm buzdolapların marine versiyonları mevcuttur.
 Marine versiyonları ‘Icecool marine’ sistemi, marine ayak ve raflar içerir.

 Designed to operate in 43°C ambient %65 humidity
 New design for equal temperature distribution
 Zero ODP Injected 42 kg/m³ Polyurethane Insulation
 Digital controller with easy read screen
 Ergonomic door and handle designed for ease of opening and cleaning
 Icecool refrigeration system designed to be most tecnologically 
 advanced and energy efficient yet
 Hot gas defrost system
 Waste heat recovery condensate vaporiser system
 All refrigerators can be produced in marine version
 Marine version includes ‘Icecool marine’ system, legs and shelves

Yüksek teknoloji ile sizler için tasarlanmış ICEINOX dayanıklı 
ticari buzdolapları, kaliteli, güvenilir, çevre dostu ve düşük 
maliyetli çözümleri, frigofirik depolamaya ihtiyaç duyan tüm 
yerler için düşük enerji sarfiyatı ile sunmaktan gurur duyarız. 
Buzdolaplarımız dünyanın her yerinde ticari mutfakların en 
yüksek taleplerini karşılayabilir niteliktedir.

Iceinox’s durable all stainless steel refrigerators have been designed 
to provide commercial caterings with high tecnology, quality, 
reliable, energy and cost efficient refrigerated storage solutions. 
These refrigerators are capable of meeting the highest demands of 
commercial kitchens all around the world…

Bilgi // Info

Opsiyonlar // Options

Dolap Kilidi
Cabinet Lock

Raf ve Raf Kızağı
Shelf and Shelf Holder

Cam Kapı
Glass Door


