Libero Line

Enfraruj Ocaklar – Tek Ocak
Electrolux Libero Serisi her tür gıda hizmet mekanında her çeşit yemeği hızlı ve kolay biçimde pişirmek,
kızartmak, ızgara yapmak ve soğutmak için uygun tak-çalıştır cihazların komple bir paketini sunar. Bu çok
yönlü enfraruj ocak ile oldukça dar bir alanda mükemmel şekilde sote edilmiş veya tavada kızartılmış yemekler
pişirmeye başlayabilir, veya çorba, sos ve güveçlerinizi yeniden ısıtma ve sıcak tutmada kullanabilirsiniz.

604641

KOLAY KULLANIM
• AISI 304’den üretilmiş ağır iş
amaçlı konstrüksiyon.
• Yüksek tesirli, ağır iş amaçlı
cam-seramik pişirme yüzeyleri, 4
mm kalınlığında, profesyonel
kullanım için tasarlanmış.
• 4 ayarlanabilir ayak.
• Kullanımı kolay "P" düğmesi,
istenilen herhangi bir ısıtma
seviyesinin gelecekteki kullanımlar
için geçici olarak hafızaya
alınmasına olanak tanır.
• Maksimum ısıtma seviyesine
hızla ulaşmak için "MAX" düğmesi.
• Dijital güç seviye (1 ila 9
arasında) ekranı ve tuşlu kontrol
paneli. Maksimum sıcaklığa hızla
ulaşmak için hızlı seçim düğmesi.
• Maksimum verimlilik için bir adet
enfraruj çift spiralli ocak.

• İstenilen sıcaklığa hızla ulaşılır
ve sıcaklık, hassas bir ısı
kontrolüyle muhafaza edilir.

KOLAY TEMİZLİK
• Dayanıklılık ve kolay temizlik için
ek yerleri özenle kapatılmış ağır iş
cam-seramik pişirme yüzeyi.
• Yuvarlatılmış köşeler, üniteler
arasındaki birleştirme boşluklarının
ve olası kir yuvalarının ortadan
kaldırmak üzere doğru açılı, lazer
kesimli yan kenarlar, temizlemesi
kolay pürüzsüz yüzeyler.
• IPX4 Sudan Korunma
Sertifikasyonu.
ÇEVRE DOSTU
• H onaylı.

Enfraruj Ocak
VERİMLİLİK
YEMEĞİN CİNSİ
Omlet
Poşe yumurta

Adet/Saat
24
28

Pastırma dilimi

78

YEMEĞİN CİNSİ
Yağda yumurta
Sosis*
Yuvarlak patates
kızartması**

Adet/Saat
50-60
56
56

NOTES: *Önceden pişirilmiş/soğutulmuş. **80mm çap x 10mm kalınlık
İPUCU: Teflon
kaplama tava
kullanılması hem
temizlik işlemini
kolaylaştırır

hem de verimliliği artırır. Yumuşak deterjanlarla veya ceran temizleyici ile temizleyin..
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DIH1
601641
TEKNİK TABLO
EI - Elektrik bağlantısı

230 V, 1N, 50/60

TEKNİK ÖZELLİKLER
Dış boyutlar - mm
genişlik
derinlik
yükseklik
Pleyt boyutları - mm
Pleyt gücü - kW
Elektrik gücü - kW
Net ağırlık - kg
Voltaj
Fiş tipi
Minimum AMP

325
400
135
Ø 270
2.5
2.5
10
230 V, 1N, 50/60
CE-SCHUKO
11.4

AKSESUARLAR
ENDÜKSİYON OCAK İÇİN TAVA,ÇAP:200MM
ENDÜKSİYON OCAK İÇİN TAVA,ÇAP:240MM
ENDÜKSİYON OCAK İÇİN TAVA,ÇAP:280MM
ENFRARUJ OCAK TAVASI-NERVÜRLÜ 260X330MM
ENFRARUJ TAVA-DÜZ PLEYT 260X330MM

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

653596
653597
653598
653616
653615

