
 یع برودتی دی مارکتزر صندوقی صناکاتالوگ فری

 یمحترم اقدام به راه انداز انیمشتر تیبا هدف جلب رضا مارکت ید یبرودت عیصنا

بتواند  قیطر نینموده تا از ا دیو ثبت سفارش تول خچالیفروش انواع  ینترنتیا تیسا

 دیمختلف فراهم آورد. تول یها قهیخود را با سل یو خارج یداخل انیمشتر تیرضا

 یبستن زری، فر یسانت 70و  60عرض  یدنیوشتک درب ن ستادهیا خچالیکننده انواع 

دو درب و .... مشغول  یمتر 1/5 یترنیو خچالی،  650و  600.  500.  400 تراژیدر ل

 باشد. یم تیفعال

 فریزر کینو

 

عرضه شده توسط  یصنعت زریاز انواع فر یکی EFI4493مدل  نویک یصندوق زریفر

باشد که  یم یصندوق زریفر یمارک ها نیاز بهتر یکیمارکت و  ید یبرودت عیصنا

به  تالیجی، ترموستات دLED یاز جمله نورپرداز یمنحصر به فرد یها یژگیو یدارا

 باشد. جنس یمچرخ دار و ...  یاه هینشکن،   پا یا شهیمنظور کنترل دما، درب ش

https://deymarket.ir/product/1/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%88


و  یدگیو پوس یباشد که از زنگ زدگ یخودرنگ م زهیاز نوع گالوان زریفر نیبدنه ا

 کند. یم یریجلوگ یاحتمال یخراش ها

 82.5*68*146.5 (عرض*عمق*ارتفاعابعاد خارجی)

 65.5*53.5*134 (عرض*عمق*ارتفاع)ابعاد داخلی

 303 (لیتر)حجم خالص

 417 (لیترحجم نا خالص)

 A ردیف انرژی

 ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک جنس بدنه خارجی

 6 تعداد طبقات

 لیتری800فریرز صندوقی 

 

 با صندوقی فریزر مارکت، دی برودتی صنایع در شده تولید های صنعتی فریزر یکی

 برای مناسب دارد که زیادی ظرفیت و گنجایش دارای که باشد می لیتری 800 لیتراژ

 دارای باشدکه می مرغ و گوشت منجمد، های غذای و خوراکی بستنی، انواع از نگهداری

https://deymarket.ir/product/7/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1800-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 داخل برودت یورتان پلی فوم تزریق داشتن علت به که بوده گالوانیزه ی بدنه جنس

 .شود می حفظ بستنی یخچال

 گالوانیزه جنس بدنه

 تزیرق فوم عایق بندی

 زیر صفر دمای داخلی یخچال

 سانتی متر83 ارتفاع

 A ردیف انرژی

 سانتی متر61 عرض

 اسب بخار4/3 قدرت موتور

 

 لیتری650فریزر صندوقی 

 

 ترین فروش پر از یکی توجه قابل گنجایش داشتن دلیل به لیتری 650 فریزرصندوقی

  باشد می مارکت دی صنایع صنعتی فریزر

https://deymarket.ir/product/12/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-650-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C


 ی بدنه و بوده لیتر 650 توجه قابل گنجایش با مخزنی دارای صندوقی فریزر این

 دیجتال ترموستات به شده مجهز محصول این باشد می گالوانیز جنس از آن خارجی

 .آید می حساب به محصول این بازر مزایای از که است نوفراست سیستم دارای و بوده

 گالوانیزه جنس بدنه

 تزیرق فوم عایق بندی

 زیر صفر دمای داخلی یخچال

 شیشه ای محدب جنس درب

 دیجیتالی نوع ترموستات

 دارد قابلیت شست وشو

 دارد قابلیت نصب استیکر

 

 لیتر دو درب260فریزر خانگی 

 می درب دو لیتر 260 خانگی فریزر ی کننده تولید  مارکت دی برودتی صنایع

https://deymarket.ir/product/9/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-260-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8


 ها، دارو غذایی، مواد انواع کیفیت حفظ و نگهداری جهت فریزر این از کهباشد،

 و ها هایپرمارکت ها، سوپرمارکت کوچک، های فروشگاه در یخی جات میوه و سبزیجات

 .گیرند می قرار استفاده مورد منازل

 گالوانیزه جنس بدنه

 83*61*110 ابعاد

 لیتر260 گنجایش

 درجه22- دما

 اسب1.4 قدرت موتور

 زرشکی،آبی،سفید رنگ بدنه

 مکانیکی ترموستات

 فریزر یخ نوش

 

 یخ صندوقی فریزر صندوقی، فریزر های برند بهترین از یکی و ترین پرفروش از یکی

 صنعتی فریزر این.شود می عرضه مارکت دی برودتی صنایع توسط که باشد می نوش

https://deymarket.ir/product/5/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%B4


 مواد و قوی بسیار کمپرسور و بندی عایق از آن طراحی در و دارد قرار B انرژی رده در

 وارد آسیبی موتور به دما افزایش اثر در رو این از است شده استفاده یک درجه اولیه

 کاربردی و مناسب بسیار گرمسیری مناطق برای فریزر این دلیل همین به شود نمی

 .است

 گالوانیزه جنس بدنه

 83*61*110 ابعاد

 لیتر260 گنجایش

 درجه22- دما

 اسب1.4 قدرت موتور

 زرشکی،آبی،سفید رنگ بدنه

 مکانیکی ترموستات

 


