
MCC Hot self serve open display

MCC Hot self serve
3 niveaus 

Drie presentatieniveaus 

Maximale 
capaciteit, klein 
oppervlak

Optimale zichtbaarheid

Maximale capaciteit op een klein oppervlak: Tot 30%* 
meer display-oppervlak  

Tot 75%* meer zichtbaarheid van de producten door 
slim ontwerp 

Optimale voedselveiligheid, langere houdbaarheid en 
minder verspilling 

Onbeperkte mogelijkheden en combinaties met andere 
warme en koude MCC’s

Lage totale eigendomskosten en milieuvriendelijke, 
groene technologieën 

* Vergeleken met concurrentie volgens de wereldwijde
ISO-normen - TDA ISO 23953

De Modular Convenience Counters MCC bieden u het allerbeste, op alle 
gebieden.

Gepatenteerde Hot Blanket-

bewaartechnologie
Vloermodel of drop-in versie

• Verwarmde open displaykast met 3 niveaus
• Ontworpen voor verpakte producten
• 600, 900 of 1200 mm breed
• Onbeperkte mogelijkheden voor het combineren van warme en

koude producten naast elkaar
• Verkrijgbaar met dichte achterwand of zacht sluitende glazen

schuifdeuren aan de bedienerszijde
• Verkrijgbaar als vloermodel of drop-in, aan ieder winkelontwerp aan

te passen
• Stekkerklaar voor snelle en eenvoudige installatie
• Onderstel vloermodel verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
• Smalle schappen met verstelbare hoek
• Ledverlichting met natuurlijke kleur op ieder schap
• Gepatenteerde Hot Blanket-bewaartechnologie houdt de producten

op ≥ 65°C
• Energiebesparende recirculerende warmeluchtstroomtechnologie

per schap
• Thermopane glas – betere isolatie
• Point-of-sales promotie opties
• Totaal schapoppervlak:

- MCC 60-3:    0,72 m2

- MCC 90-3:    1,15 m2

- MCC 120-3:  1,58 m2

• Ook verkrijgbaar als
- MCC Hot full serve bevochtigd
- MCC Hot self serve bevochtigd met deuren aan klantzijde
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MCC 60-3 Hot SS MCC 90-3 Hot SS MCC 120-3 Hot SS

Breedte 600 mm 900 mm 1200 mm

Diepte 750 mm 750 mm 750 mm

Hoogte op onderstel 1420 mm 1420 mm 1420 mm

Hoogte drop-in boven werkblad 840 mm 840 mm 840 mm

Voltage 1N~ 230V 1N~ 230V 3N~ 400 / 230V 

Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Vermogen 2,1 kW 3,01 kW 4,01 kW

Specificaties en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Dit zijn eenvoudige tekeningen. Breng voor uitgebreidere technische informatie een bezoek aan www.frijado.com.

MCC Hot SS drop-in

MCC Hot SS op onderstel
Solid back Pass-through

Solid back Pass-through


