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* For containers / Na pojemniki 165×360×150 (h) mm – 5,2 l 

Values are provided for an evaporation temp. of –35°C condensation temp. of +45°C, ambient temp. of +30°C and relative humidity of 55%. / Wartości podane  
dla temperatur: odparowania –35°C skraplania +45°C, temp. otoczenia +30°C i wilgotności względnej 55%.

TOFINO KP

TYPE / TYP
K-1 TF KP

Length 
(mm)

Długość 
(mm)

Depth 
(mm) 

Głębokość 
(mm)

Height 
(mm) 

Wysokość 
(mm)

Containers quantity*  
(pcs.) 

 Ilość pojemników*  
(szt.)

Weight 
(kg) 

Ciężar 
(kg)

Daily consumption 
 (kWh/24h) 

Dobowe zużycie energii  
(kWh/24h)

Electrical input power (W):
cooling/defrosting  

Moc przyłączeniowa (W):
chłodzenie /odszranianie

R404A R290 R404A R290

10 1350
920 1275

10 150 12,0 14,5 600/1400 600/1600

13 1680 13 180 14,5 15,5 610/1800 610/2100

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:
• Front made of powder-coated steel
• Back made of white coated steel with hygenic 
certificates

• Body made of white coated steel with hygenic 
certificates

• Finishing elements – ABS sides
• Glasses with silver serigraphy 
• Stainless steel working top
• LED lighting
• Plexiglas night blind
• Space for additional ice-cream containers  

(under exposition) and in storage chamber
•  Wheels
• Gravity cooling 
•  Temp.  range:  –12  ÷  –22˚C (temperature  range 

given for max ambient temp. of +30°C 
and relative humidity 55%)

• Standard colour white RAL 9003
• Ecological refrigerant: R404A/R290

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:
• Front wykonany z blachy malowanej proszkowo
• Tył wykonany z blachy powlekanej z atestami 

higienicznymi
• Korpus wewnętrzny wykonany z blachy powlekanej 

z atestami higienicznymi
• Elementy wykończenia płyta ABS (boki)
• Szyby boczne i przednia ze srebrnym sitodrukiem
• Blat ze stali nierdzewnej
• Oświetlenie LED
• Przesłona nocna z pleksi (uchylna)
• Miejsce na dodatkowe kuwety z lodami  

pod ekspozycją i w komorze przechowalniczej
• Kółka
• Chłodzenie grawitacyjne
• Zakres temperatur: –12 ÷ –22°C (dla maksymalnej 

temperatury otoczenia +30°C oraz wilgotności 
względnej 55%)

• Standard kolor biały RAL 9003
• Ekologiczny czynnik chłodniczy: R404A/R290

NEW


