OPTIMUM, Elektrische kooktoestellen, VITROCERAMISCHE PLAAT op open onderkast
Vitroceramische plaat
B1O7FIR4PE

DE PLUSPUNTEN OPTIMUM
FlushTop : Vlakke oppervlakten, lasergesneden randen, die een assemblage met vrije zijkanten toelaat.
EasyCleaningSystem : Monoblok constructie, vitroceramische plaat vlak met bovenstel.

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.

STRALINGSHAARDEN
* Het element krijgt twee haarden, geplaatst onder een vitrokeramische plaat, 6 mm dik, met hoge thermische weerstand, ingebouwd in een
bovenstel uit één stuk: 1 ronde haard achteraan van 1700 W en een vierkante haard vooraan van 4000 W (of 3500 W naargelang de
voedingsspanning).
* De bediening groepeert 2 verklikkerlichten "in werking", een keuzeschakelaar met 6 mogelijkheden van verwarmvermogen voor de haard
achteraan en een thermostaat voor de regeling van de temperatuur tussen 60° en 280° voor de haard voor aan.
* Thermische beveiliging op elke haard.

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

HULPSTUKKEN
* Zie technische algemeenheden.

NORMEN: Het toestel beantwoordt aan volgende normen
EN 60335-2-36: Europese norm inzake de veiligheid van elektrische toestellen.
(Franse normen: Klassementindex C 73-836).
IP 25 en IK 9: Beschermingsgraden.
XP U 60-010: Hygiëne.
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B1O7FIR4PE

Aansluiting ELEKTRISCH
Elektrische leiding op 615 mm van de
vloer
(Kabel met 1,5 m loos te voorzien)

AFMETINGEN (mm)
Breedte
Diepte x Hoogte
Vitroceramische plaat
VERPAKKING (mm)
Breedte
Diepte x Hoogte
GEWICHT (KG)
SAMENSTELLING BOVENSTELLING
Haard vooraan van 3.5 of 4 kW
Haard achteraan van 1.7 kW
SAMENSTELLING ONDERSTEL
Breedte onderkast

400
730 x 927
334 x 546
540
1060 x 700
45
1
1
400

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

5.2
5.7
20
10
1
1
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