
O novo FLYNGBAR, combina a consolidada TECNOLOGIA SMART da Indel B, com o design italiano da nova geração utilizando sistema de

refrigeração com poupança energética. É o novo minibar de parede com porta de vidro, sendo o mais estreito do mundo, e graças à sua

versatilidade, permite diversas soluções de instalação, o que implica uma melhor funcionalidade do aparelho, bem como uma acessibilidade para

o hóspede em caso de incapacidade. Resultado da colaboração entre a Indel B e o Arquiteto Massimo Mussapi ( no projeto Flyingroom ), que

redefiniu a ideia do quarto de hotel e flexibilidade, de acordo com princípios de funcionalidade e qualidade estética, bem como, uma tecnologia

de ponta inovadora.

* PATENT PENDING - MADE IN ITALY *

Informação Técnica

Altura 500 mm

Largura 500 mm

Profundidade 200 mm

Classe de Produto

Voltagem 230 V

Classe de Eficiência Energética A+

Potência 50 W

Tecnologia Compressor

Acabamentos Porta de vidro
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