Electrolux konveksiyon fırınlar

Konveksiyon fırın - 4xGN1/1
Electrolux konveksiyon fırın yelpazesi bir yandan yüksek bir performans ve eşit pişirmeyi garanti ederken öte
yandan enerji tüketimini çok düşük düzeyde tutar. Bu fırınların kullanımı çok kolaydır. 22 farklı fırının içinden
seçim yapma olanağının yanı sıra geniş bir aksesuar seçeneği tüm mutfak profesyonellerinin ihtiyaçlarına cevap
verir. Bu sayfada ayrıntılarını inceleyebileceğiniz fırınlar 4 tepsilik, elektrikli ve manuel modellerdir.
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MONTAJI KOLAY

KULLANIMI KOLAY

• Ayarlanabilen ayaklar.

• Maksimum fırın iç sıcaklığı
250°C'dir.
• Fırın lambası ve tepsilerin kısa
kenarlarından rafa yerleştirilmesi
pişen ürünlerin rahatça
görülmesine imkan verir.
• Eşsiz hava sirkulasyon sistemi
ısının fırın haznesinde mükemmel
biçimde dağılmasını sağlar.

TEMİZLİĞİ KOLAY
• Fırının dış yüzeyi 304 AISI
paslanmaz çeliktir; fırın kabininin
içinde pislik toplanabilecek ek yeri
yoktur.
• Fırın kabinin içi emaye
kaplamadır.
• Suya karşı elektrik koruma sınıfı
IPX4'dür.
• Raf rayları herhangi bir alet
kullanılmadan yerlerinden kolayca
çıkarılır.

BAKIMI KOLAY
• Tüm ana komponentlere ön
panelden ulaşılır.
• Fırın haznesindeki sonda pişirme
işleminin çok hassas biçimde
kontrol edilmesini garanti eder.
ÇEVREYE SAYGILI
• Temperli çift camlı kapı.
• Bu ekipman ağırlık itibariyle
%98'i geri dönüşümlüdür.
• Ambalajında CFC esaslı
malzeme kullanılmamıştır.
• CE emniyet standartlarına
uygundur.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç
Fonksiyonel seviye
Tepsi tipi
Tepsi kapasitesi
Ray aralığı - mm
Pişirme çevrimi - °C
sıcak hava-konveksiyon
Konveksiyon pişirme
Dış boyutlar - mm
GxDxY
Güç - kW
pişirme kabini
elektrik
Net ağırlık - kg

Elektrikli
Basic; Manuel
422x370 mm
4
60
250
●
600, 600, 637
3
3
40.5

AKSESUARLAR
EMAYE TEPSİ (422X370X33), 4 TEPSİ FIRIN
IZGARA TİP RAF(422X370)-4 TEPSİ FIRIN
PASTA TEPSİSİ (422X370)-4 TEPSİ FIRIN

921056
921058
921057

Internet: http://www.electrolux.com/foodservice
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TEKNİK TABLO
EI - Elektrik bağlantısı

230 V, 1N, 50/60

Internet: http://www.electrolux.com/foodservice

