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GAVETA REFRIGERADA – DM 50 CF

Um produto premiado e exaltado por sua inovação.

Esta gaveta refrigerada exclusiva tem um painel

frontal removível que pode combinar perfeitamente

com a decoração do ambiente.

Com sua conveniente abertura deslizante e baixo

consumo de energia, este minibar estilo gaveta

Dometic DM 50 CF define novos padrões em

desempenho de refrigeração! Todos os lanches e

bebidas ficam visíveis rapidamente e com fácil

acesso.

O interior com capacidade para 50 litros é iluminado

com uma lâmpada de LED e organizado com

divisórias ajustáveis, além de suportes para garrafas.

Um marco na história dos minibares



GAVETA REFRIGERADA – DM 50 CF

Principais Características: 

• Divisórias ajustáveis

• Gaveta magnética para mini garrafas

• Gaveta de fechamento automático

• Luz interior LED controlada por sensor

• Descongelamento automático

• Rápida redução de temperatura

• Ajuste eletrônico de temperatura

• Certificado ISO 9001 e ISO 14001

Um novo conceito de minibar. A perfeita combinação entre refrigeração, baixo consumo de energia e 

design.  Produto exclusivo Dometic!

Especificações: 

• Volume: 50 L

• Tecnologia: Compressor

• Eletricidade: 127 V/60 Hz

• Dimensões:  423 x 550 x 478 mm



GAVETA REFRIGERADA – DM 50 CF - INSTRUÇÕES DE VENTILAÇÃO

Este minibar está equipado com tecnologia de refrigeração por compressor. A ventilação adequada é muito importante para o desempenho.

Siga os detalhes da instalação abaixo com cuidado. A garantia somente é válida para produtos instalados como descrito.

1. O minibar deve estar nivelado em ambas direções.

2. Deve ter 10 mm de distância da parede.

3. A ventilação deve ser fornecida como mostrado nas alternativas 

A,B, C ou D abaixo.

4. O duto de ventilação deve medir 200 mm x a largura do minibar, 

pelo menos.

5. Apenas a unidade de resfriamento deve ser pré-aquecida no duto, 

como mostrado.

6. O ar que passa pelo duto não deve ser pré-aquecido por qualquer 

fonte de calor.

7. As grelhas de ventilação, se utilizadas, devem ter aberturas de pelo 

menos 200 cm² cada.
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