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MINIBAR ZA HOTELE IN PISARNE



SERIJA DM

NAJBOLJŠA IZBIRA
Hladilnik NEXT DM z novo tehnologijo kompresorjev, kombiniran z novim visoko 
zmogljivim hladilnim plinom z majhnim vplivom na okolje je izjemno varčen in ima 
oceno energijskega razreda A+++.

Zaradi opaznega energetskega prihranka in izjemno tihega delovanja (hrup je komaj 
zaznaven na razdalji  največ enega metra), je hladilnik NEXT DM popoln aparat za 
katerokoli hotelsko sobo ali pisarno. 

Komaj zaznaven 
hrup na razdalji 
največ 1 metra.

Hitro  
ohlajevanje.

Elektronski  
termostat  
prednastavljen  
na 5 °C.

Dobavljiv je v več različicah in sicer:
• s klasičnimi vrati v različnih barvnih odtenkih (P),
• z vitrinskimi vrati (V).

črna temnorjava beljen hrast oreh
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dnevna poraba standardnega minibara

dnevna poraba Next DM minibara

povprECna cena elektrike

vgrajeni minibari

leta uporabe

skupni stroSki porabe za standardni minibar

skupni stroSki porabe za Next DM minibar

skupni prihranek

prihranek na enoto
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Barvni
odtenki
vrat

okolje
misija
varnost

Izračun je informativne narave in velja ob predpostavki, da se cena električne energije in ostalih postavk, ki so navedene v izračunu ne spreminjajo.



NAJBOLJŠA IZBIRA

Model: C420 P NEXT DM

Dimenzija cm (Š × V × G): 39 × 54 × 48,5

Volumen: 40 L

Teža: 17 kg

Tehnologija: kompresorski

Energetska učinkovitost: A+++

Vrata zamenljiva (glede  
na odpiranje levo, desno):

serijsko

Magnetno zapiranje: serijsko

Ročaj: opcijsko

LED osvetlitev: serijsko

Koleščka: opcijsko

Višina nogic hladilnika (45 mm): opcijsko

Dvojna polica: serijsko

Indikator odprtih vrat: serijsko

Drsnik za vgradno montažo: opcijsko

C330 P NEXT D 33 L  16 kg

C420 P NEXT DM 40 L  17 kg

C330 V NEXT DM 33 L  20 kg

C420 V NEXT DM 40 L  21 kg

    prostornina  neto teža

C330 P NEXT DM 33 L  16 kg

40 L - L 33 dB

kWh/leto

55ENERGIJA • ENERGY
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Redna poraba: 
do 5x manj 
kot standardni minibar



plus za vodo,
plus za zrak,
plus za okolje.

je velik plusA razred:

Povezava med emisijami ogljika v ozračju in dvigom 
temperature ozračja povzroča zaskrbljenost na 
svetovni ravni.
Zahvaljujoč novi tehnologiji, ta izdelek ponuja in 
zagotavlja najnižjo porabo energije in proizvede 
najnižjo količino škodljivih emisij.
Ob uporabi popolnoma novega naravnega hladila  
in novega namenskega kompresorja, se bodo emisije 
v zraku zmanjšale tudi do

430-krat 
v primerjavi z običajnimi hladilniki.

Zastopa in prodaja:
ETIS d.o.o.
Tržaška 333
SI-1000 Ljubljana

T: 01 200 70 00
E: info@etis.si
W: www.etis.si

vaš distributer


