PALUX salamander Variolift-t

Novinka!

Dokonalý pomocník pro náročnou gastronomii
Chcete během minuty servírovat vynikající křupavé toasty? Potřebujete v co nejkratší době připravit
nejjemnější gratinovanou zeleninu nebo cibulovou polévku? Potom je tím pravým doplňkem pro Vaši
kuchyni salamander PALUX Variolift – příkladná kombinace vynikající funkčnosti, vysoké rychlosti
ohřevu, komfortu obsluhy a skvělého designu.
Plusové body v detailním pohledu:
Vše pod kontrolou, vše přizpůsobeno pro špičkový výsledek:
čtyřstranně přístupný a obsluhovatelný – pokrmy vždy v zorném poli
Individuálně nastavitelná intenzita ohřevu pro zajištění
bezvadného zhnědnutí:
variabilní, bezestupňová regulace výkonu v kombinaci s výškově
nastavitelným tepelným reflektorem v rozsahu od 75 do 215 mm –
perfektní přizpůsobení pro každý druh pokrmu s ideální manipulací
prostřednictvím průchozího madla a optimálně vyváženého mechanismu
regulace výšky
Individuální nastavení pro úsporu energie: čtyři provozní režimy
ohřevu – obě topné zóny, pravá, levá a Standby-režim
Vysoká kapacita: velikost pro plech, rošt nebo granitovou desku GN 1/1,
Salamander Variolift
čtyřstranně přístupný, dokonale vhodný také pro velké nádobí
HL plus
Jednoduché čištění díky zcela hladkým plochám a vysoce kvalitním
materiálům
Salamander Variolift - základní model se standardními topnými tělesy a dvěma topnými zónami
Salamander Variolift HL s topnými tělesy systému Hi-Light a dvěma topnými zónami s mimořádně
krátkou dobou ohřevu pro dokonalé zapékání při současné úspoře energie
Salamander Variolift HL plus
Technická data:
s topnými tělesy systému Hi-Light,
dvěma topnými zónami, manuálním
nebo automatickým provozem
PALUX salamander
Variolift
Variolift HL
Variolift HL plus
a mechanickým časovačem pro
Chromniklová ocel
Materiálové provedení
maximální komfort obsluhy
Rozměry Délka mm
a bezpečnost provozu
600
600
600
Šířka mm
500
500
500
Provedení: stolní nebo praktický
772
772
772
Výška mm
model pro zavěšení na stěnu
Hmotnost

kg

42

42

42

Příkon

kW

4,0

4,6

4,6

Napětí

400 V 2N
AC 50/60 Hz

400 V 2N
AC 50/60 Hz

400 V 2N
AC 50/60 Hz

Topné zóny / regulace

2 / bezestupňová

2 / bezestupňová

2 / bezestupňová

Výšková nastavitelnost

Váš PALUX Partner:
PALUX C.S. spol. s r.o.
Přemyslovská 4
130 00 Praha 3
Tel.: +420 222 713 378
Fax: +420 222 719 361
Internet: www.palux.cz
E-mail: palux@palux.cz

Příslušenství:
Rošt GN 1/1
Záchytná miska na tuk GN 1/1
Granitová deska
Držáky pro zavěšení na zeď

v rozsahu od 75 do 215 mm
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