Polarbar minibars
Baseado em tecnologia de refrigeração por absorção, este minibar
extremamente silencioso irá agradar aos seus hóspedes durante todo
o dia e toda a noite! Com um design elegante e um espaço interno
excecionalmente generoso, estes minibares são o complemento
perfeito para um excelente quarto de hotel.
As características standard incluem fechadura e luz interior. Estes
minibares estão disponíveis em três tamanhos diferentes com dois
tipos de portas de vidro como opção, para uma melhor visibilidade
do produto e maior utilização dos hóspedes.

PB Standard (Porta Opaca)

CARACTERÍSTICAS STANDARD
:: Capacidade de, até 38 peças
:: Porta transparente para alta visibilidade
:: Prateleiras removíveis para fácil limpeza
:: Isolamento térmico fabricado com ciclopentano.
:: Descongelador totalmente automatizado 			
e termostato facilmente ajustável
:: Dobradiças resistentes com sentido de abertura reversível
:: Fechos magnéticos para manter a porta perfeitamente fechada
:: Puxadores de porta integrados
:: Luz LED interior
:: Fechadura (pode ser desativada)
:: Os tamanhos disponíveis são 30, 40 e 60L
:: 3 opções de porta disponíveis
:: ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE

OPÇÕES DO MODELO STANDARD:
:: Porta de vidro com moldura em plástico preto
:: Porta de vidro com moldura em alumínio

PBD 42 (Minibar de Gaveta)

MINIBAR DE GAVETA
:: Capacidade de, até 38 peças
:: Laterais transparentes para alta visibilidade
:: Prateleiras removíveis para fácil limpeza
:: Isolamento térmico fabricado com ciclopentano.
:: Descongelador totalmente automatizado
e termostato facilmente ajustável
:: Fechos magnéticos para manter a 		
porta perfeitamente fechada
:: Luz LED interior
:: Fechadura (pode ser desativada)
:: Disponível apenas no tamanho de 42L
:: Lâminas de gaveta, a gaveta pode 		
ser facilmente removida
:: Puxadores de porta integrados e opção 		
de painéis de madeira sob medida
:: Pode ser inserido ou stand-alone (gaveta)
:: ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE

Experience a safer
and more open world

SPECIFICATIONS
Polarbar 30 (PB 30)

Polarbar 40 (PB 40)

Polarbar 60 (PB 60)

Polarbar de Gaveta (PBD 42)

Capacidade líquida
Litros
Cu.ft.

30
1.06

40
2.19

60
2.19

42
1.48

Dimensões H x W x D
mm
inches

520x400x425
20,5x15,88x16,7

520x400x475
20,5x15,88x18,7

526x482x465
21,7x18,97x17,91

418 – 550 – 490
161/2 – 212/3 – 192/7

Watts (W)

65

65

85

65

Voltagem (V)

220/240

220/240

220/240

100/220

Consumo de energia (kWh/24h)(1)

0,85

0,90

0,90

0.80

Peso neto
(kgs)
(lb)

15,5
34,1

16,5
36,3

17,0
38,8

18.4
40.56

Certificação

ISO 9001 2015 / ISO 14001 2015 CE (ISO/CE/ETL/ERP/WEEE/ROHS2&3)

INFORMAÇÃO ADICIONAL
:: Requisitos de ventilação para minibares embutidos: um canal para circulação de ar é obrigatório para a ventilação e operação.
Uma área mínima aberta de 200 cm2
:: As especificações podem mudar sem aviso prévio devido ao desenvolvimento contínuo de produtos.
:: Consumo médio de energia por 24 horas, temperatura ambiente de 25 ° C e temperatura de resfriamento de 7 ° C em
conformidade com a norma EN ISO 7371

POLARBAR MODELS

PB Standard 30,040 e 60 (Porta opaca)

PB A 30 e 40(Porta de vidro com moldura plástica)

PB AGD 30, 40 e 60
(Porta de vidro com moldura em alumínio)

PBD 42 (Unidade de gaveta)
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