Zmrzlinové stroje-bazar: Zmrzlinový stroj BQ332NB

Zmrzlinový stroj BQ332NB

P?EDVÁD?CÍ MODEL. Profesionální 3-pákový zmrzlinový stroj s nášlehem na 2 druhy to?ené zmrzliny a 1 míchaná. Chlazení van, no?ní
provoz.

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Prodejní cena102 729 K?
Cena bez DPH84 900 K?
AKCE LEDEN

Dotaz na produkt
VýrobceZmrzlinovy-stroj.cz

Popis
Profesionální 3-pákový gravita?ní zmrzlinový stroj BQ332N s nášlehem do 40%.
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P?edvád?cí model, záruka 12 m?síc?
Díky kvalitnímu provedení a konstrukci je vhodný v do všech typ? provozoven na výrobu kvalitní to?ené zmrzliny. Zmrzlinové stroje ?ady BQ332
jsou oblíbené zejména pro jednoduchou obsluhu a snadné ?išt?ní.
Vyrábí na 2 druhy to?ené zmrzliny a 1 míchanou. Mimo to?ené zmrzliny je vhodný i na výrobu sorbetu a mražených jogurt?.
Stroj je vybaven nezávislým chlazením van a plnohodnotným no?ním provozem. V modelech ?ady BQ332 se používají nerezové míchací
šneky s plastovými lopatkami, pro zvýšení životnosti chladícího válce. Stroje jsou vybaveny elektronickou signalizací docházející sm?si ve
vani?kách. Na displeji se zobrazují servisní kódy upozor?ující na možné závady.
Popis výrobku:
- profesionální zmrzlinový stroj Profi Exlusive, ur?ený i pro náro?n?jší zákazníky
- velice stabilní a vysoce kvalitní provedení v nerezové oceli
- elektronicky nastavitelný a snadno ovladatelný digitální displej
- digitální po?ítadlo porcí
- automatické nebo ru?ní nastavení teploty chlazení p?ístroje
- digitáln? nastavitelná tuhost zmrzliny
- program na automatické samo?išt?ní stroje
- Novinka - elektronická kontrola množství zmrzliny ve vani?kách
- automatické nebo ru?ní nastavení funkce chlazení van
- no?ní režim, možnost uchovávání a chlazení zmrzlinové sm?si p?es noc ve stroji
- kompresor od firmy Panasonic (chlazení van)
- kompresor od italské firmy Aspera (chlazení zmrzliny)
- expanzní ventil od dánské firmy Danfoss
- 2x chlazené vany z nerezové oceli
- vylepšené odhlu?n?ní (velmi tichý chod)
- ochrana proti p?ep?tí

Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.
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