
Leo 

0,9 900 - 1 219 230 V/ 50 Hz

1,3 1300 - 1 791 230 V/ 50 Hz

Standard fitting  |  Wyposażenie standardowe 

Technical info  |  Dane techniczne

Standard colours  |  Standardowa kolorystyka

Energy class  |  Klasa energetyczna

ES SYSTEM K SP. Z O.O . |  Wrzosowa 10  |  32-340 Wolbrom  |  T: +48 32 644 04 00  |  info@essystemk.pl  |  www.essystemk.pl  |  NIP: 677-10-17-562  |  VAT UE: PL6771017562 

Key benefits  |  Korzyści

Contact  |  Dane kontaktowe
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Refrigerant  |  Czynnik chłodniczy 

Temp. class / range  |  Klasa / zakres temperaturowy  

Climate class  |  Klasa klimatyczna  

Modules  |  Moduły 

not applicable | nie dotyczy

neutral | neutralna

0,9 | 1,3

• urządzenie neutralne
• trzy rzędy regulowanych półek
• oświetlenie led górne oraz każdej półki, barwa ciepła
• półka dolna z wysuwana tacą na okruchy
• zabudowa dolna niska z drzwiami przesuwnymi
• kosz na bułki
• możliwość łączenia w ciągi

• neutral cabinet
• three rows of adjustable shelves
• top led lighting and each shelf, warm colour
• slide-out crumb tray
• bottom section- low cabinet with doors
• breadroll basket
• multiplexable with kit

length without sides - długość bez boków side width - szerokość boku total useful capacity - pojemność użytkowa power supply - napięcie zasilania

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
9003 6029 5010 3000 1021 7004 7015 9005

available many accessories for bread display
szeroki wybór akcesoriów do ekspozycji pieczywa 

led lighting at the top and each shelf
oświetlenie led górne i każdej półki

multiplexable
do łączenia w ciągi 

device for own configuration
mebel do własnej konfiguracji 

not applicable | nie dotyczy

not applicable | nie dotyczy



power supply - napięcie zasilania
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available many accessories for bread display
szeroki wybór akcesoriów do ekspozycji pieczywa 

led lighting at the top and each shelf
oświetlenie led górne i każdej półki

multiplexable
do łączenia w ciągi 

device for own configuration
mebel do własnej konfiguracji 


