Libero Line

Endüksiyon Wok – 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. Çok dar bir
alanda bu çok yönlü endüksiyon wok ile her tür az yağda kızartma yiyeceği, Asya usulü yemekleri ve daha
fazlasını ısıtabilir ve pişirmeye başlayabilirsiniz.

601655

KOLAY KULLANIM
• AISI 304’den üretilmiş ağır iş
amaçlı konstrüksiyon.
• Yüksek tesirli, ağır iş amaçlı
cam-seramik wok çanağı,
profesyonel kullanım için
tasarlanmış ve wok endüksiyon
tavaları içine alacak biçimde
şekillendirilmiştir.
• 4 ayarlanabilir ayak.
• Dijital dokunmatik kontrollü, tek
endüksiyonlu, wok biçimli çanak.
• 12den 12’ye dijital güç seviye
ekranı. Üç hızlı seçim düğmesi
hızlı ve kolay kullanım için 6, 10 ve
12 seviyelerine ayarlanmıştır.
• Son derece hızlı endüksiyon
ısıtma. Çalışma ortamına hiç ısı
yaymaz.
• Az yağda kızartılan et, sebze ve
Asya yemeklerinin yanısıra

makarna, çorbalar, yağda yumurta,
vb. gibi yiyecek karışımları için de
uygundur.
KOLAY TEMİZLİK
• Kolay temizliğe olanak tanıyan
pürüzsüz cam-seramik wok çanağı.
• 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
• Güç transferinin, ocağın üzerine

tava konduğunda devreye
girmesini sağlayan otomatik tava
algılama özelliği sayesinde
enerjiden, enerji maliyetlerinin
%60’ına varan oranda, maksimum
tasarruf.
• H onaylı.

Endüksiyon Wok Ocak
VERİMLİLİK
YEMEĞİN CİNSİ
Asya usulü
yemekler
Asya usulü
yemekler
Karides
Sebze
Mini börek
Kızartılmış pirinç

Porsiyon/saat

NOT

60 porsiyon

Az pişirilmiş et ve sebze kullanarak

36 porsiyon

Çiğ-pişmemiş malzeme kullanarak

30 porsiyon
30 porsiyon
90-100 parça
15 porsiyon

Kızgın yağda
Kızgın yağda
Kızgın yağda
Önceden pişirilmiş pirinç

et ve balık kullanarak

İPUCU: İdeal sonuçlar için yaklaşık 30 cm çapında yumuşak çelik veya endüksiyon dostu wok tava kullanın.
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TEKNİK TABLO
EI - Elektrik bağlantısı

230 V, 1N, 50/60

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

325
400
185
Ø 310
3.2
12
230 V, 1N, 50/60
CE-SCHUKO
16

AKSESUARLAR
S/S ENDÜKSİYON TAVASI+S/S SAPLI D=350MM

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

653595

