
Gama de minibares com diferentes tecnologias de refrigeração e 
diferentes modelos de minibares para cada tecnologia.
Permite cobrir todas as necessidades de hotéis e sector hospitality.

Minibares
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MINIBAR TERMOABSORÇÃO PURE-T COMFORT

MINIBARES

O minibar PURE-T para hotéis e alojamentos locais 
combina um design moderno e elegante com 
componentes de tecnologia avançada.

CARACTERÍSTICAS
- Bastante silencioso (0 dB)
- Capacidade para 30 ou 40 litros.
- Auto-defrost (descongelação inteligente).
- Tecnologia de termoabsorção que não utiliza 
compressores, ventiladores ou partes móveis para 
resfriar.
- Prateleiras ajustáveis em altura e profundidade.
- Iluminação LED interior.
- Excelente isolamento que reduz o consumo de energia 
e aumenta o poder de resfriamento.
- O termostato é inteligente pois é controlado por 
microprocessador.
- Dobradiça adicional para abertura esquerda (fácil e 
rápida montagem).
- Porta de vidro (opcional).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- ACABAMENTO: preto;
- DIMENSÕES 30 L: alt. 485 x larg. 400 x prof. 430 mm;
- DIMENSÕES 40 L: alt. 543 x larg. 435 x prof. 450 mm;
- TENSÃO: 220-240 V;
- POTÊNCIA: 63 W;
- CONSUMO DE ENERGIA: 0,21 Kw/24 h;
- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: E (Norma UE 2021).

PRETO

AcabamentoCódigo

A17924 30 L

Litros

PRETOA17925 40 L

Os minibares alcançarão seu desempenho máximo, consumo mínimo e vida útil mais longa, trabalhando sob condições adequadas de difusão de calor.
Seguir as instruções mostradas abaixo permitirá que o minibar funcione no nível ideal de desempenho e trará o maior retorno do investimento.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS
A temperatura ambiente é crucial para o bom funcionamento dos minibares. Uma alta temperatura ambiente reduz o fluxo de ar ao redor do minibar e sua 
capacidade de dissipar o calor, o que influencia o desempenho dos minibares consideravelmente devido à falta de ventilação.

SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO MINIBAR
O conceito básico é permitir que o ar circule pelo minibar para evacuar o calor gerado pelo sistema de refrigeração. Para um desempenho ideal, deve haver 
uma entrada na base frontal dos minibares e uma saída na parte superior da parte traseira para permitir que o ar fresco flua sob os minibares, ao longo das 
costas, evacuando o ar quente na parte superior.


