Konvekcinė krosnis 611 C TS Compact Millennial Cooking
Line

Kaina: €5,480.00 (be PVM)
Produkto kodas: MKF 611 C TS
Produkto kategorijos: Compact Line Electric
Produkto puslapis:
http://www.arvitra.lt/produktas/konvekcine-krosnis-611-c-ts-compact-millennial-coo
king-line/

Trumpas produkto aprašymas
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Galingumas: 7,8 kW/400V
Temperatūra: 30 °C iki 270 °C
Talpa: 6 gastro indai GN1/1

Aprašymas
– tik 50 cm pločio;
– pagrindinės funkcijos: kepimas; kepimas su garais; virimas; lėtas kepimas;
– papildomos funkcijos: "nepertraukiama" gamyba; kepimo atidėjimas; kameros
temperatūros palaikymas; greitas kameros vėsinimas; DeltaT;
– inovatyvus dizainas: minimalizmas ir elegancija sujungia funkcialumą ir
ekonomiškumą;
– “Airflowlogic“- oro cirkuliacijos sistema. Tai patentuota naujoviška oro judėjimo
kepimo kameroje technologija. Kepimo procesas vyksta greičiau ir maistas iškepa
tolygiau;
– “Humilogic” sistema – nauja , patentuota drėkinimo sistema, kurios dėka maistas
nepraranda savo maistinių savybių;
– “Drylogic”- greito drėgmės pašalinimo sistema;
– atnaujintas sensorinis valdymas;
– 40 kalbų valdymo pasirinkimas, tarp jų ir lietuvių kalba;
– 7"TFT spalvotas liečiamas ekranas 800x480;
– 500 programų (10 žingsnių);
– 10 garų padavimo lygių;
– mėgstamiausių receptų greitas pasirinkimas;
– reversinis ventiliatorius;
– 5 ventiliatoriaus greičiai;
– LED apšvietimas;
– USB jungtis;
– integruota bevielio ryšio Wi-Fi sistema;
– integruota automatinio plovimo sistema, 4 programos;
– autodiagnostika ir gedimo perspėjimo signalizavimas;
– atstumas tarp kreipiančiųjų 68 mm;
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– išorė ir vidus iš nerūdijančio plieno;
– apsaugos klasė: IPX5;
– dvigubas rankenos atidarymas;
– paprastas kreipiančiųjų tvirtinimas;
– lengvai valomas durų stiklas (tiek iš išorės, tiek iš vidaus);
– durelėse įmontuotas garų kondensato surinkimo padėklas;
– į komplektą įeina termoadata ir automatinis plovimas.
Gamintojas: TecnoEka – Italija

Papildomi pasirinkimai:
– vakuuminė termoadata;
– spaudiminis dušas;
– kondensacinis gartraukis;
– rūkymo modulis;
– durų varstymo krypties pakeitimas.

Papildoma informacija
- Išmatavimai: 50.0 x 93.0 x 70.0 cm

Daugiau informacijos Jums suteiks mūsų įmonės darbuotojai, maloniai prašome
kreiptis žemiau nurodytais kontaktiniais telefonais arba el. paštu:
Technologinės Įrangos pardavimų vadovė - Ina Alekberovienė
tel. 8-687-96284 e-paštas: ina@arvitra.lt
Šaldymo, Parduotuvių Įrangos skyrius - Božena Ravluševič
tel. 8-687-51535 e-paštas: bozena@arvitra.lt
Virtuvės Įrangos pardavimų skyrius - Joanna Višnievska
tel. 8-682-41777 e-paštas: manager@arvitra.lt
Vadybos ir Eksporto skyrius - Arūnas Bujokas
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tel. 8-687-17725 e-paštas: vadyba@arvitra.lt
Importo skyrius - Evelina Kozlovska
tel. 8-616-44999 e-paštas: import@arvitra.lt
Įrengimų Servisas ir Aptarnavimas
tel. 8-5-2788877 e-paštas: servisas@arvitra.lt
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