Libero Line

Alçak Kenarlı Tavalar – Yan Yana
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 alçak kenarlı tava ile et, balık, sebze ve daha fazlasını ızgara yapabilirsiniz.

602083

KOLAY KULLANIM
• AISI 304’den üretilmiş ağır iş
amaçlı konstrüksiyon.
• İç kısımdaki elektrikli aksamın en
üst düzeyde korunması için, ek
yerleri özenle kapatılmış pişirme
yüzeyi.
• Yapışmaz krom yüzeyli, 10 mm
kalınlığındaki kızartma pleyti, ısı
emisyonuna izin vermez.
• 4 ayarlanabilir ayak.
• Bu alçak kenarlı tava sebze, et,
peynir, yumurta ve diğer birçok
yiyeceği ızgara yapmak için
mükemmeldir.
• Pürüzsüz pişirme yüzeyi
sayesinde, farklı yiyecekler
arasında lezzet transferi olmaz.
• Eşit dağılımlı ısıtma elemanları
ve yüksek kalite krom pleyt
sayesinde hızlı ve eşit pişirme.

• Kullanımı kolay "P" düğmesi,
istenilen herhangi bir ısıtma
seviyesinin gelecekteki kullanımlar
için geçici olarak hafızaya
alınmasına olanak tanır.
• Maksimum ısıtma sıcaklığına
hızla ulaşmak için "MAX" düğmesi.
• Dijital ısı ekranı ve tuşlu kontrol
paneli.
• 16 dakika veya daha kısa süre
içinde maksimum sıcaklık olan 265
°C’ye ulaşılır.
• Yüksek ısıya dirençli sensör,
dayanıklılık sağlar.
• Pişirme yüzeyinin altında
çıkarılabilir çekmeceli, entegre
drenaj ve yağ kollektörü.
• Tek soğutma fanı sadece ihtiyaç
olduğunda çalışır, böylece gürültü
seviyesini azaltır.
• Koruyucu bir panel, konuklarınızı
sıçramalara karşı korur.

KOLAY TEMİZLİK
• IPX4 Sudan Korunma
Sertifikasyonu.
• Kazıma aleti ile birlikte verilir.
ÇEVRE DOSTU
• Honaylı.

Alçak kenarlı tava
VERİMLİLİK*
YEMEĞİN CİNSİ
Hamburger
Izgara kabak
Fileto et

Adet/Saat
90
140
70

YEMEĞİN CİNSİ
Sosis
Izgara patlıcan
Ananas halkaları

Adet/Saat
120
80
120

*Kullanımdan önce yaklaşık 15-20 dakika kadar ön-ısıtılmış tava.
İPUCU: Pişirme
yüzeyini

pişirilecek iki parti yiyecek arasında temizlemek için her zaman verilen ızgara kazıyıcıyı kullanın.
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DRCH
602083
TEKNİK TABLO
EI - Elektrik bağlantısı

230 V, 1N, 50/60

TEKNİK ÖZELLİKLER
Dış boyutlar - mm
genişlik
derinlik
yükseklik
Elektrik gücü - kW
Net ağırlık - kg
Voltaj

600
325
195
3.6
18
230 V, 1N, 50/60

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

