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Thermo Fresh Server 
1.5Gal(5.7L) DSG SST

Medidas
37.3cm x 32.3cm x 23.1cm

Agencia:

Especificação
Produto #: 42750.0050 
Acabamento: Aço Inóx 
Alça: Superior Emborrachada

Capacidade de Armazenagem 
English Metric

1.5 Gal 5.7 L

Display digital de fácil leitura - Opera com 4 pilhas AAA de fácil 
acesso para reposição, com vida útil de aproximadamente 1 ano. 
O display possui aviso de bateria fraca

Exclusivo design da tampa superior, livre de roscas e com duas 
tampas integradas, uma para preparo e uma para acesso e 
limpeza interna

Isolamento à vácuo que mantém o café quente por horas

Indicador digital de volume de café

Timer digital programado para contagem até 4 horas

Alça emborrachada 

Tampa de preparo com acesso rápido

Design contemporâneo e área livre para adesivagem 

Torneira de alto fluxo

Ideal para uso com as máquinas ICBA 

Protetor da torneira transparente que aumenta a visibilidade na 
operação

Base Plástica Vendida Separadamente
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Máquina (Unidade) Embalagem (Despacho)

Largura Altura Profundidade Largura Altura Profundidade Peso Volume

English 9.1 in. 14.7 in. 12.7 in. 17.0 in. in. 12.0 in. in. 18.0 in. in. 12.600 lbs 2.125 ft³

Metric 23.1 cm 37.3 cm 32.3 cm 43.2 cm cm 30.5 cm cm 45.7 cm cm 5.715 kgs 0.060 m³

Medidas & Peso
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Produtos Relacionados & Acessórios: TF SERVER DSG NO BASE

STAND ASSY, TF 
SERVER

 Produto #: 39795.0003




