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

Onbeperkte mogelijkheden en combinaties met 
andere MCC modellen

MCC Ambient displays

• Displaykast met 3 niveaus
• Verkrijgbaar in 2 hoofmodellen: self serve en full serve
• 600, 900 or 1200 mm breed
• Keuze tussen vloermodel of drop-in versie,  aan te passen aan  
    elk winkelontwerp
• Onderstel vloermodel verkrijgbaar in iedere RAL-kleur
• Alle displays zijn voorzien van zacht sluitende glazen  
    schuifdeuren aan de operator-kant; voor het gemakkelijk vullen  
    vanaf de achterkant als de ruimte beperkt is 
• Maximale transparantie - voor het beste zicht op uw voedsel
• Slanke schappen met verstelbare hoogte en hoek 
• Ledverlichting met natuurlijke kleur op ieder schap
• Totaal schapoppervlak:
 - MCC 60-3:   0,74 m2 
 - MCC 90-3:   1,18 m2 
 - MCC 120-3: 1,62 m2 
• Modulair ontwerp: onbeperkte mogelijkheden om de MCC  
    Ambient met andere MCC displays te combineren in een in-line-  
    opstelling

Features

Accessoires

Ook verkrijgbaar in de MCC range 

• Montageset voor prijsrails
• Bumper (voor modellen met onderstel)
• Wielenset (voor modellen met onderstel)

• MCC Hot self serve
• MCC Hot self serve met bevochtiging en glazen deuren aan  
    klantzijde
• MCC Hot full serve met bevochtiging
• MCC Cold self serve
• MCC Cold self serve met glazen deuren aan klantzijde
• MCC Cold full serve

MCC Ambient 
Self serve & full serve
3 niveaus

Grote capacitet, 
compact formaat

Accessoires - Montageset voor 
prijsrails

Accessoires - Bumper Accessoires - Wielenset Maximale transparantie
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600/900/1200

552/852/1152

600/900/1200

MCC 60-3 A MCC 90-3 A MCC 120-3 A

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 1N~ 230V 

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

Vermogen 0,02 kW 0,04 kW 0,05 kW

Gewicht 125 kg 155 kg 185 kg

MCC Ambient drop-in

MCC Ambient op onderstel

Specificaties en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Dit zijn eenvoudige tekeningen van de MCC Ambient self serve. De MCC Ambient full serve modellen hebben dezelfde 

afmetingen. Meer technische informatie vindt u op frijado.com.


