
Н1 Хладилник обем 230 л горна камера бр. 1

Н2 Хладилник минибар - 67 л Н 63/ до 16 кг.  70-77/ 40-44,5/49-51 бр. 2

Н3 Хладилник 
общ кпацитет 98 л, капацитет на хладилника /нето/ 84 л, капацитет на камерата /нето/ 14 л., /80-

85/48-50/50-54/
бр. 3

КМ1
Еспресо кафемашина с 

капсули

19 bar; Сензорен дисплей; Воден резервоар (литри) 1 л.; Капацитет: 1 чаша; сменяем резервоар 

за вода, автоматично изключване; енергоспестяващ режим;
бр. 1

КМ2
Кафе машина за работа с 

кафе на зърна и мляно кафе 

Налягане 15 бара, мощност 1350 W, вградена кафемелачка, дозираве на количеството кафе и 

вода, регулиране едрината на смляното кафе, капучино система, електронен температурен 

контрол, автоматична функция почистване и изплакване, подвижен съд за чиста вода 1.8 литра, 

подгряване на чашите, подвижна решетка и съд за по - лесно почистване, тегло- 10 кг., цвят 

черен

бр. 1

Д1 Диспенсър за вода 

1.     Електронно охлаждане; Без шкаф за съхранение; Мощност при загряване: 550W; 

Мощност при охлаждане 75W; Капацитет на загряване: 5 л/час; Капацитет на охлаждане: 0,7 

л/час; Температура на горещата вода: от 90 градуса; Температура на студената вода: до 15 

градуса; 220V

бр. 1

К1 Електрическа кана

микромрежест филтър с размери до 200 микрона; плосък нагревателен елемент за бързо 

кипване; основа 360 градуса; автоматично изключване; предпазване срещу прегаряне; 

прибиране на кабела; плосък нагревателен елемент; неплъзгащи се крачета; ключ за вкл. /изкл.; 

контролна лампичка; капак с пружина; широк отвор с капак; Лесно пълнене през улея; 

Ергономично захващане; Дължина на кабела: 0,75  м; Захранване: 1850 – 2200  W; 

Напрежение: 220 – 240  V; Вместимост: минимум 1,7 л

бр. 3
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МФ1 Микровълнова фурна 

свободностояща; Капацитет 23 литра; Управление Механично; Функция размразяване; Звукова 

аларма; Мощност 800 W; Степени на мощност 6;  Екран Да;  Материал на вътрешността на 

фурната: Керамичен емайл; Захранващ източник: 230V / 50Hz; Изходна мощност 

(микровълнова)

бр. 3


