
Mevcut renk seçenekleri
VP230114
Çelik kumanda paneli
Genişlik 28 cm
VP230134
Alu Kumanda Paneli
Genişlik 28 cm

beraberindeki aksesuarlar
2 x Spatula.

Ürün çeşitleri
VP230134
vario 200 serisi Teppan yaki
Alu Kumanda Paneli
Genişlik 28 cm

VP230114
vario 200 serisi Teppan yaki
Çelik kumanda paneli
Genişlik 28 cm

200 serisi diğer vario cihazlarla
harmonik bir şekilde kombine
edilebilir.
Kolay ve güvenli kullanım için geniş
kumanda paneli
Direkt yüzey üzerinde pişirme yapılır.
tavaya ihtihaç duymaz
240 °C ye kadar ayarlanabilen tek
yüzey
sıcak tutma yüzeyi

Bağlantı değerleri
kullanılabilir alan G 22.5 x D 39.5 cm.

Kumanda
Sıcak tutuma kademesi
120° C ile 240° C arasında elektronik
sıcaklık derecesi ayarı
Temizleme kademesi

Donanım
1800 W rezistans
Cam püskürtme çelik çerçeve içinde,
fırçalanmış ve kenarsız sandviç çelik
taban.

Güvenlik
Isınma ve atıl ısı göstergesi
Çalışma göstergesi.

Planlama bilgileri
Mutfak çekmecesi üzerindeki orta raf
ile çalışma tezgahı arasında 150 mm
olmak zorundadır.
Cihaz üzerinde hızlı ve pratik yemekler
hazırlayabilirsiniz.
Isıya duyarlı yüzeyler ile arasında min
30cm aralık bırakılmalıdır ya da ısı
izolasyonu öngörülmelidir.
Orta raf talep edilmelidir;montaj
sonrasında orta rafı sökmek gerekirse,
alttan tutarak dikkatlice çıkartılmalıdır.
(uygun alet kullanılmalıdır).

Bağlantı değerleri
Toplam bağlantı değeri 1,8 kW.
Bağlantı kablo uzunluğu 1,7 m

Özellikler
Ürün ismi/aile
vario/domino Teppan yaki
Kostrüksiyon şekli
boy dolabı
enerji kaynağı
elektrikli
Kontrol şekli
elektronik
Izgara altlıgı malzemesi
paslanmaz çelik
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
135 x 268 x 490
Genişlik (mm)
288
cihaz ölçüsü (mm)
135 x 288 x 523
Net ağırlık (kg)
10,0
Brüt ağırlık (Kg)
11,0
atıl ısı göstergesi
kullanma deposu
ocak önde
üstte kullanılan malzeme
Çelik
üst yüzey rengi
paslanmaz çelik, paslanmaz çelik
çerçeve rengi
paslanmaz çelik
Onay belgesi
CE, ROSTEST, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
170

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri
elekrtik bağlanı değeri (W)
1800
Gaz bağlantı değeri (W)
Akım (A)
10
Gerilim (V)
220-240
Frekans (Hz)
60; 50
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