
Mevcut renk seçenekleri
VK230114
Çelik kumanda paneli
Genişlik 28 cm
VK230134
Alu Kumanda Paneli
Genişlik 28 cm

beraberindeki aksesuarlar
2 x Pişirme elemanı.
1 x Cam kapak.
1 x Kulp/tutamak.
1 x Artık süzgeci.
1 x Su boşaltma musluğu.

Ürün çeşitleri
VK230134
200 serisi Vario buharlı pişirici
Alu Kumanda Paneli
Genişlik 28 cm

VK230114
200 serisi Vario buharlı pişirici
Çelik kumanda paneli
Genişlik 28 cm

200 serisi diğer vario cihazlarla
harmonik bir şekilde kombine
edilebilir.
Kolay ve güvenli kullanım için geniş
kumanda paneli
Özel tasarım cihazı buharlı pişirici.
45 °C ile 95 °C arası elektronik su
ısısı ayarı.
2 pişirme kabında aynı anda farklı
yiyecekler pişirilebilir ve tatları
birbirine geçmez.

Bağlantı değerleri
Su doldurma kapasitesi: 1- 6 litre;

Kumanda
İşlev göstergesi
Elektronik su sıcaklık derecesi kontrolü;
5°C kademelerle 45°C ile 95°C
arasında
Basınçsız buharlı pişirme için elektronik
buhar miktarı ayarlaması

Donanım
Otomatik kaynama noktası ayarlama
Su çıkış vanası 1/2" motorla
yönlendirilir
90 dakikaya kadar elektronik kısa süreli
alarm
Özel ısıtma sistemi

Güvenlik
Kalan süre göstergesi
Çocuk kilidi
Çalışma göstergesi.
Kapatma otomatiği

Planlama bilgileri
Kolay kullanım için kapaklı alt dolaba
monte edilmelidir.
Cihaz su çıkışlı olarak tasarlanmıştır.Su
çıkış bağlantısı için AG060 kodlu özel
aksesuar kullanılmalıdır.
Tezgah kesidini izole ediniz.
Cihaz üzerinde hızlı ve pratik yemekler
hazırlayabilirsiniz.
Hassas mobilya için asgari 20 cm
aralık bırakılmalı ya da ısı izolasyonu
öngörülmeli.
Cihaz üzerinde bir mutfak üst dolabı var
ise aspiratör kullanılmalıdır.
Cihazın çelik kapağı ayrıca sipariş
edilirse kapatma durumunda, cihazın
cam kapağı ters çevrilmelidir.
VK 230 ve VF 230 un yan yana kombine
edilmemelidir.
VL040/041 tezgah aspiratörü ile
kombine edilirse havalandırma cihazın
sol yanına planlanmalıdır.

Bağlantı değerleri
Toplam bağlantı değeri 2,3 kW.
Bağlantı kablo uzunluğu 1,7 m

Özellikler
Ürün ismi/aile
vario/domino buharlı pişirici
Kostrüksiyon şekli
boy dolabı
enerji kaynağı
elektrikli
Kontrol şekli
elektronik
Kullanma şekli
kılıç düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
280 x 268 x 490
Genişlik (mm)
288
cihaz ölçüsü (mm)
280 x 288 x 523
Net ağırlık (kg)
11,0
Brüt ağırlık (Kg)
13,0
kullanma lambası
evet
kullanma deposu
ocak önde
kumanda
kademesiz enerji
üstte kullanılan malzeme
Çelik
üst yüzey rengi
paslanmaz çelik
çerçeve rengi
Onay belgesi
CE, ROSTEST, VDE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm)
170

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri
elekrtik bağlanı değeri (W)
2300
Akım (A)
16; 10
Gerilim (V)
230-240
Frekans (Hz)
60; 50
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