WATERKOELERS

B4 WATERCOOLER
◼

Watercooler op vaste wateraansluiting

◼

Touch panel keuzeknoppen

◼

Geintergreerde bekerdispencer (staand)

◼

Hoog uitgiftecompartiment

◼

Staand of tafelmodel

COFFEE

THE BEST
DRINK
ANYWHERE

B4 WATERCOOLER
KOUD EN AMBIENT WATER

koud

kamertemperatuur

HEERLIJK FRIS GEZUIVERD EN
GEKOELD WATER ZONDER HANDLING
In termen van hygiëne, techniek, ergonomie en presentatie is de
B4 zonder twijfel de meest vooruit-strevende watercooler van deze
tijd. Met zijn mooie vorm en design past dit model in elke ruimte
zoals kantoren, industriële omgevingen, wachtruimten, en public
places. Het gehele end- to end waterkanaal is beschermd door UV
techniek. Het controlepanneel is gesitueerd op kleine afstand van het

uitgiftecompartiment. De uitgiftepunten zijn overdekt en er bestaat
geen mogelijkheid voor vervuiling. De watercooler is compleet en
geïntegreerd met een bekerdispencer voor circa 100 bekers
(alleen mogelijk bij model met onderkast). U heeft hier als gebruiker qua
verzorging of schoonmaak geen omkijken meer naar.

TECHNISCHE INFORMATIE
AFMETINGEN EN KLEUR
 xBxD
H
Onderzetkast
Compleet
• Dispencer hoogte
• Kleur
• Voltage
			
• Maximaal verbruik
bij consumptie
• Temperatuurinstelling
			
•

OPTIES

415 X 320 x 470 mm
910 X 320 x 470 mm
1325 X 320 x 470 mm
265mm
Black
220 - 240 Volt /
Hertz 50
100W
Minimaal 2 Celcius /
Maximaal 11 Celcius

CAPACITEITEN
•
•

Uurcapaciteit
Ingebouwde
bekerdispencer

22 liter / uur
circa 100 bekers bij
staand model

•
•
•
•
•

Biodegradable paper cups

500ml watefles of bidon
voor duurzaam gebruik

Waste kit overflow sensor

SPECIFIEKE KENMERKEN
•

Stevige waterbeker

Lekbakje met ingebouwde overloopindicator
Bedieningsbuttons op ergonomische hoogte
voor optimaal gebruiksgemak
Indicator voor correcte werking van de watercooler
Direct koelsysteem zonder wateropslag
Boiler is van edelstaal voor optimale hygiëne
en koeling
Thermische instelling ten behoeve
van watertemperatuur

Sanitisation kit

Ultra-violet filter kit

Rear cover
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