Faster 1050 2T
A gama Faster está dotada de sistema de refrigeração e de distribuição de frio específica para os produtos frescos. O modelo
1050SA 2T, mais largo, oferece duas zonas de temperatura (2T) separadas, o que permite administrar o melhor possível,
tanto os produtos Snack como os alimentos frescos. Área dos produtos iluminada, com fluorescentes de néon.

Características Gerais
- Duas zonas de temperaturas diferentes: A primeira zona destina-se aos
Snacks (de +9º C a +14º C), a segunda zona destina-se à comida fresca +3º
C
- Unidade de refrigeração compacta para extracção mais rápida
- Fechadura Programável Rielda
- Pontes e Separadores para uma correcta distribuição das Latas/Garrafas
- Design sóbrio de acordo com toda a Linha dos modelos Hot & Cold da FAS
- Superfície externa lisa para facilitar a limpeza
- Porta com 3 pontos de fechadura e bloqueio de chave programável
- Grande capacidade para garrafas grandes
- Sistema de distribuição de grandes garrafas em posição correcta
- Iluminação dos produtos com néons
- Barras de segurança
- Display LCD 2x20
- Protocolo executivo MDB, Executivo e BDV
- Memória de Flash Electrónica
Configuração Base
- 3 Tabuleiros para Snacks, 3 para comida fresca
- Dimensões: 183 x 1060 x 79 (cm)
- Peso: 340 Kg
- Corrente: 230V – 50 Hz
- Consumo Eléctrico: 420 W
- Outras configurações possíveis

Opcional:
- Sistema de Foto células
- Tabuleiro especial para sandes triangulares
- Braços de fixação à parede FASHION/FAST
- Sistema de fixação ao chão
- Kit de braços de fixação de máquinas FASHION/FAST
- Moedeiro de Trocos
- Leitor de notas
- Sistemas de cartões Crédito, Débito e Pré-pago
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