
 

 

 
 

 

ADVANCIA PLUS, Elektrische kooktoestellen, MIXTE VERCHROOMDE PLANCHA op open 
onderkast 

 

 

 

 

 

MIXTE VERCHROOMDE PLANCHA 
B1A9CM+10PE 

 

 

DE PLUSPUNTEN VAN D'ADVANCIA PLUS 
3mmTop : Zelfdragende bovenstructuur volledig in roestvrijstaal dikte 3 mm. 
FlushTop : Vlakke oppervlakten, lasergesneden randen, die een assemblage met vrije zijkanten toelaat. 
CleaningSystemPlus : Vlakke plaat met druipgoot rondom met afvoer en watertoevoer voor het reinigen. 
FullPowerSystem : Geregelde kookvlakte. 
 

* 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. 
 

PLANCHA CHROOM 
* Het apparaat heeft een plaat van martinstaal, half geribd rechts, 15 mm dik, met 48 dm² oppervlakte.. 

 * Verchroomde plaat : om te vermijden dat delicate producten aanbakken en voor een "hard" 
  oppervlak dat integraal met de krabber kan worden gereinigd zonder het oppervlak aan te tasten. 
* Verwarming door frame met aangedrukte weerstanden, geïsoleerd door een roestvast stalen behuizing met onbederfelijke rotswol. 

 * Dankzij de bediening via thermostaat kan de temperatuur van de plaat worden geregeld van 50 tot 270°C 
 * Geleverd met borstel 
 

OPEN ONDERKAST 
* Keukenkast compatibel met vaatwerk GN 1/1, met bodem van roestvrijstaal uitgerust met verhoogde kanten tegen afstroming. 

 

HULPSTUKKEN 
* Zie technische algemeenheden. 
 

* Voorgesteld met kit 
draaideuren 
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NORMEN: Het toestel beantwoordt aan volgende normen 
   EN 60335-2-38 et EN 60335- 2-49: Europese norm inzake de veiligheid van elektrische toestellen 
   (Franse normen: Klassementindex C 73-838 et C 73-849). 
   IP 25 en IK 9: Beschermingsgraden. 
   XP U 60-010: Hygiëne. 
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 Aansluiting ELEKTRISCH 
Elektrische leiding op 150 mm van de 
vloer 
(Kabel met 1,5 m loos te voorzien) 
 KOUD WATER 
Koud water op 150 mm van de vloer 
 AFVOER 
Afvoer op 535 mm van de vloer 
Geleverd met afvoer aan de achterzijde, 
ook mogelijkheid om de afvoer in de 
onderkast te voorzien 

 
 
 

AFMETINGEN (mm)  
Breedte 1000 
Diepte x Hoogte 920 x 970 
Plaat Plancha 424 x 640 
Oppervlakte plaat (dm2) 48 

VERPAKKING (mm)  
Breedte 1140 
Diepte x Hoogte 1090 x 1150 

GEWICHT (KG) 150 
SAMENSTELLING BOVENSTEL  

Breedte plaat 764 1 
SAMENSTELLING ONDERSTEL  

Breedte onderkast 600 

 ELECTRICITEIT (Driefasig 230V+A of 400V+N+A) 
Apparaat 
Vermogen (kW) 230V 3a.c. 10.8 
 400V 3Na.c. 10.8 
Max. intensiteit (A) 230V 3a.c. 27.1 
 400V 3Na.c. 15.6 
Hulpstuk kit geventileerde warmkast (toe te voegen bij totaal vermogen) 
Vermogen (kW) 230V 3a.c. 2 
 400V 3Na.c. 2 

 KOUD WATER  
Druk (Mini / Maxi) 150/600 kPa (1.5 bars / 6 bars) 
Maximumtemperatuur 30°C 
Hardheid van het water Water gefiltreerd op 50 microns / Zachtwater Max. 40°TH (28°e, 22°h, 400ppm) 
Aansluiting Flexibel ∅ 20/27 vrouwelijk (3/4") 

 AFVOER  
Aansluiting RVS buis ∅ 25 + buis silicone 

 


