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G3A HD BLK INMETRO

Medidas
67.3cm x 40.6cm x 18.5cm

Trava de segurança que previne o funcionamento do motor 
sem que haja uma bolsa ou recipiente posicionado para 
receber o café

Moagem rápida - 500gr em 30 segundos (moagem grossa)

Ação por turbilhonamento que puxa os grãos para a câmara de 
moagem aumentando ainda mais a eficiência do moedor

Seletor frontal para fácil ajuste da ampla variedade de perfis 
de moagem

Alavanca de limpeza da câmara de moagem que assegura o 
completo esvaziamento e limpeza após o uso

4 anos de garantia das lâminas

Lâminas de alta durabilidade e precisão para uma moagem de 
maior qualidade

Cuba com capacidade para 1.36kg de grãos 

Agencia:

Especificações
Produto #: 22100.0035

Acabamento: Preto
Cubas: 1
Capacidade da Cuba: 1.361 kgs

Elétrica & Capacidade
Volts Amps Watts Cabo Plugue Tipo 236ml copos/hr

Temp.
Fases # Fios 

+ Terra Hertz

220-240 6.5 1080 SIM BRA 16A - - 1 2 60

CAD 
2D Revit KLC

•

Entrada H²O      
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Máquina (Unidade) Embalagem (Despacho)

Largura Altura Profundidade Largura Altura Profundidade Peso Volume

English 7.3 in. 26.5 in. 16.0 in. 11.4 in. in. 30.9 in. in. 20.8 in. in. 61.000 lbs 4.240 ft³

Metric 18.5 cm 67.3 cm 40.6 cm 29.0 cm cm 78.5 cm cm 52.8 cm cm 27.670 kgs 0.120 m³

Medidas & Peso
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Produtos Relacionados & Acessórios: G3 HD BLK INMETRO

BURR SET KIT, NEW

 Produto #: 05861.1002

BURR SET KIT, TURKISH 
GRIND

 Produto #: 11285.1000

KIT, CVRSN G2/G3 TO 
TRIFECTA

 Produto #: 43233.1001




