In-store impulsegenerating
merchandiser
Hot Island 120 - 2 lagen

Het plaatsen van impulsvoedingsmiddelen bij

Eigenschappen Hot Island 120 - 2

kassa’s is een succesvolle strategie gebleken in

Belangrijkste eigenschappen
• Zelfbediend warmhoudmeubel in eilandvorm met twee niveaus
• 360 graden zicht op het product
• Innovatieve luchtstromingstechnologie: consistente 		
bewaartemperatuur
• Stimuleert impulsaankopen

de huidige grab en go markt. Met het Fri-Jado
Hot Island kunnen uw klanten vrijwel overal
in de winkel heerlijke, warme, voorverpakte
snacks en maaltijden meenemen.
Warme lucht wordt vanuit de voorkant van het schap
geblazen en circuleert binnen het oppervlak van het
schap, waardoor een optimale luchtcirculatie rondom
het warme product ontstaat.
De grote transparante zijpanelen en het bovenpaneel
geven een volledig 360 graden zicht op het product.
Het aantrekkelijke transparante ontwerp zorgt voor een
uitstekende productpresentatie, dat impulsaankopen
zeker stimuleert.

Optimaal zicht op producten

Deuren aan zijkanten

Standaard eigenschappen
• 120 cm breed - presentatie op twee lagen
• Houdt de producttemperatuur op 65°C
• Ideaal voor kip, wraps, snacks, soep, enz.
• Totale presentatiecapaciteit van 2.12 m²
• Vloeroppervlakte van 1.6 m²
• Helder, gehard glas voor optimale veiligheid en isolatie
• Zijpanelen kunnen worden geopend voor een optimale
toegankelijkheid tijdens de schoonmaak
• Bespaart tot 20% energie door luchtgordijntechnologie op elk schap
• Veilige bewaartemperatuur tot vier uur
• Schuine schappen bieden optimaal zicht op producten
• Verlichting en prijsstrips op elk schap
• 99% recyclebaar (milieuvriendelijk)
• Direct na installatie gereed voor gebruik
Optioneel
• Bumper set
• Cross-selling baskets

Bumper set (optioneel)

Cross-selling baskets (optioneel)

HI 120 - 2
1 Stroomkabel, 2.5 m
1188

Afmetingen
Breedte
Diepte
Hoogte

1188 mm
1305 mm
1522 mm

1305

Technische gegevens
Netto gewicht
Bruto gewicht
Voltage
Frequentie
Vermogen

278 kg
364 kg
3N~ 400/230 V
50/60 Hz
4.9 kW

Specificaties en technische gegevens kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Dit zijn eenvoudige tekeningen. Voor uitgebreidere
technische informatie verwijzen wij u naar de installatiehandleiding op www.frijado.com.
Patent nummer: EP2309897, aanvullend patent in
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