
MTT accessoires Hot Blanket bewaargtechnologie

MTT - Verwarmd self serve open display

Maximale 
transparantie, 
premium 
technologie

Optimale zichtbaarheid Solid back of rear loading model

Modular Table Top Display MTT - De compacte oplossing voor warme food-to-go producten

Table Top Display 
MTT 2 niveaus

• Verwarmde table top display voor zelfbediening - 2 niveaus
• Ontworpen voor verpakte producten
• 600 of 900 mm breed
• Met dichte achterkant (solid back model) of met klapdeurtjes aan  
    personeelszijde (rear loading model) 
• Transparant ontwerp: volle focus op het voedsel
• Superieure Hot Blanket bewaargtechnologie verlengt de  
    houdbaarheid van uw producten
• Efficiënte recirculatie van warme lucht per schap - tot 50%  
    besparing op energie
• Multi Temp functie - temperatuur per schap instelbaar  
   (tussen 40°C en 70°C)
• Ledverlichting met natuurlijke kleur op elk schap 
• Hoek van bovenste schap verstelbaar
• Totaal presentatie-oppervlak:
 - MTT 60:    0,41 m2 
 - MTT 90:    0,66 m2 
• Footprint:
 - MTT 60:    0,37m2 
 - MTT 90:    0,55 m2

• Plug & play - vereist geen installatie

Accessoires
• Prijsrailset  
• Bestek- en servethouder
• Inzetplank voor schappen
• Schapverdeler  
• Merchandising rek

Maximale transparantie voor het beste zicht 

op het voedsel, premium bewaartechnologie 

voor een langere houdbaarheid van uw warme 

producten en een compact ontwerp dat overal 

past: Dit is de MTT, Fri-Jado’s Modular Table Top 

Display. De MTT is de ideale compacte oplossing 

om meer omzet te genereren uit food-to-go 

producten, terwijl u tot 50% bespaart op uw 

energieverbruik en kosten. 

Uitgerust met premium Hot Blanket technologie, houdt 

de MTT uw voedsel langer veilig en lekker. Een combinatie 

van energiebesparende warmelucht-recirculatie per schap 

en milde schapverwarming omsluit uw producten volledig 

en houdt ze op een consistente kerntemperatuur.

Met de Multi Temp functie van de MTT kunt u de 

temperatuur van beide schappen apart instellen en zo 

de bewaarcondities van producten uit verschillende 

voedselgroepen optimaliseren.
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MTT 60 - 2 niveaus MTT 90 - 2 niveaus

Breedte 600 mm 900 mm

Diepte 610 mm 610 mm

Hoogte op pootjes 670 mm 670 mm

Netto gewicht solid back / rear loading 59 kg / 63 kg 79 kg / 85 kg

Voltage 1N~ 230V 1N~ 230V 

Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz

Vermogen 1,3 kW 1,9 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

MTT 90

MTT 60

Solid back Rear loading

Solid back Rear loading


