ADVANCIA, Kookfornuis, 4 ELEKTRISCHE KOOKPLATEN op elektrische oven
4 ELEKTRISCHE KOOKPLATEN
B1A9PE8FE

DE PLUSPUNTEN VAN D'ADVANCIA
3mmTop : Zelfdragende bovenstructuur volledig in roestvrijstaal dikte 3 mm.
FlushTop : Vlakke oppervlakten, lasergesneden randen, die een assemblage met vrije zijkanten toelaat.
AirFlexSystem : Lucht-convectie op de 3 niveaus.

ALGEMEENHEDEN
* Constructie van roestvrijstaal, ontworpen om elk insijpelen te weren.
* Zeer betrouwbare stevigheid die een directe wandmontage toelaat.
* Bedieningen gegroepeerd en ingebouw, beschermd tegen stoten en overloop.
* Toestel geleverd op vast onderstel H 200 mm uitgerust met vijzels.

RONDE PLATEN
* Zelfdragend ingebouwd bovenstel, uitgerust met 4 gietijzeren snelbakplaten met diameter 310 mm.
* Elk plaat wordt bediend met een schakelaar met 6 posities en verklikkerlicht.
* Ingebouwde temperatuurbegrezing voor elk plaat.

ELEKTRISCHE OVEN
* De moffel van de oven met de afmetingen GN 2/1 (530 x 650 mm) is uitgerust met een ovenvloer van massief gietijzer voor de ovens op gas en
met een stalen ovenvloer voor de elektrische ovens, met afneembare zijverdelingen en geïsoleerd met onbederfelijke rotswol.
* Stevige deur met geïntegreerde scharnieren, uitgebalanceerd met terugtrekveren, voorzien van een isolerend handvat. Afdichting door
siliconenvoegen bestand tegen hoge temperaturen.
* De oven is uitgerust met een vernikkeld rooster GN 2/1 en een patisserieplaat GN 2/1.
* Bediening met keuzeschakelaar met 4 posities: stop, ovengewelf, ovenvloer, ovengewelf + ovenvloer, thermostaat 50/300 °C en verklikkerlicht
spanning aan.
* Veiligheidsthermostaat op 400°C.

HULPSTUKKEN
* Zie technische algemeenheden.

NORMEN: Het toestel beantwoordt aan volgende normen
EN 60335-2-47: Europese norm inzake de veiligheid van elektrische toestellen
(Franse normen: Klassementindex C 73-847).
IP 25 en IK 9: Beschermingsgraden.
XP U 60-010: Hygiëne.
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B1A9PE8FE

Aansluiting ELEKTRISCH
Elektrische leiding op 150 mm van de
vloer
(Kabel met 1,5 m loos te voorzien)

AFMETINGEN (mm)
Breedte
Diepte x Hoogte
Diameter kookplaten
VERPAKKING (mm)
Breedte
Diepte x Hoogte
GEWICHT (KG)
SAMENSTELLING BOVENSTEL
Ronde platen 3.5 kW
SAMENSTELLING ONDERSTEL
Elektrische oven 5.1 kW
ELECTRICITEIT (Triphasé 400V+N+A)
Vermogen (kW)
400V 3Na.c.
Max. intensiteit (A)
400V 3Na.c.

800
980 x 927
310
940
1060 x 1150
150
4
1
19.1
29.9
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