ANEXO II

BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL - LINHA DOMÉSTICA


















Corpo e estrutura em aço inox e pés reguláveis;
Aparador de água (pingadeira) em aço Inox;
Serpentina em aço inox (interna);
Reservatório em polipropileno atóxico;
Isolamento térmico;
Boia Controladora do nível de água;
Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT
Certificado pelo INMETRO;
Baixo consumo de energia;
Termostato com 7 níveis para controle de temperatura;
Gás ecológico;
Refrigeração por compressor que garante maior eficiência;
Motor 1/12+ hp 127v (2,5A)
Tensão/potência: 110v
Filtro externo com rosca de ½” e filtragem de 60 litros por hora;
Armazenamento mínimo de 25 litros de água gelada;
Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação pelo fabricante.

Espremedor de frutas cítricas






Cor: Inox
VOLTAGEM: Bivolt com Chave seletora manual
POTÊNCIA MÍNIMA: 500 Watts
ROTAÇÃO DE ATÉ 3.500 RPM OU SUPERIOR.
PRAZO DE GARANTIA: Mínimo 06 meses contra defeito de fabricação.

FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS








Material de Fabricação: Aço carbono com pintura eletrostática.
Queimadores fabricados em ferro fundido com alta padrão de dureza
1 - Queimador duplo com consumo de até 600 gr/h
2 - Queimadores simples com consumo de até 300 gr/h
Grelhas fabricadas em ferro fundido com alta padrão de dureza
Bandejas coletoras de gordura
Garantia: mínimo de 3 meses

FORNO MICROONDAS-30 LITROS








Especificações técnicas
Tensão elétrica (V) 127V / 220V
Frequência (Hz) 60
Cor Branco
Volume 20L
Consumo de Energia A
Garantia: mínimo de 12 Meses

FREEZER VERTICAL 500L - LINHA COMERCIAL

















Capacidade mínima de 500 Litros
Característica da Porta: Vidro Triplo Temperado
Conservação de produtos congelados
Consumo aproximada de 5,9 Kw/h Dia
Cor: Branco
Degelo Manual
Dreno
Garantia mínimo de 12 meses
Iluminação com lâmpadas LED
Isolamento em Poliuretano
Número de Portas/Tampas: 1
Pés niveladores
Porta de Vidro
Prateleiras Ajustáveis
Termostato ajustável
Voltagem: 110V

LAVADORA DE ROUPA DE 11 KG - LINHA DOMÉSTICA
 Capacidade mínima de11 kg de roupas
 Acesso ao cesto pela parte superior
 Centrifugação
 Dispenser para sabão
 Dispenser para amaciante
 Velocidade mínima de centrifugação de até 680 rpm
 Tensão/Voltagem: bivolt
 Cor: branco
 Eficiência energética: A
 Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL-8 LITROS








Material: aço inox
Potência do motor: 600W ou superior,
Botão liga/desliga
Voltagem: Bivolt com chave seletora,
3500 RPM ou superior
Capacidade: 8 Lts ou superior
Garantia: mínimo de 6 meses contra defeitos de fabricação

LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL-2 LITROS










Voltagem: Bivolt com chave seletora
Material: aço inox
Botão liga/desliga
Quantidade de velocidade: 1
Pulsar: Não
Potência mínima do motor: 500 W
Rotação: 3500 Rpm ou superior
Capacidade mínima da jarra: 2 litros
Garantia: mínimo de 6 meses contra defeito de fabricação.

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS - LINHA COMERCIAL















CICLOS: 90 / 120/ 150 segundos: Semi ciclo de limpeza automática.
Lavagem com água morna e ação de detergente adequado.
Enxágue com água quente para higienização e ação dessecante.
Corpo confeccionado em aço inoxidável, com acabamento escovado.
Porta frontal com paredes duplas para maior isolamento térmico e acústico,
Tanque sem emendas
Porta de parede dupla com isolamento e trilho de apoio da gaveta.
Interface intuitiva com mostrador digital com caracteres grandes
proporcionando melhor
Painel de controle localizado na parte superior frontal da máquina.
Dispositivo de segurança que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta
durante a operação.
Controle: Nível água do tanque e da temperatura automáticos.
Braços inferiores e superiores: lavagem em plástico e bicos antientupimento
e enxágue em aço inoxidável.
Filtros: Bomba de lavagem.
Drenagem: Bomba de drenagem







Voltagem: 220V
02 Gavetas lisas 40cm x 40cm.
02 Insertes para pratos.
02 Suportes para talheres.
Garantia de12 meses

