PALUX Salamander Variolift C

Novinka!

Dokonalý pomocník pro každou kuchyni
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 C – příkladná kombinace vynikající funkčnosti,
vysoké rychlosti ohřevu, komfortu obsluhy a designu.
Salamander Variolift C – model se dvěma
topnými zónami, možností volby manuálního
nebo automatického provozu, mechanickým
časovačem a funkcí rozpoznání talíře.
Salamander Variolift C Plus – model se dvěma
topnými zónami, možností volby manuálního
nebo automatického provozu, elektronickým
časovačem s možností nastavení času v rozsahu
0 – 20 minut a funkcí rozpoznání talíře.
Ovládání prostřednictvím otočného přepínače
a fóliové tastatury s časovačem s paměťovou funkcí.
Automatické vypnutí s akustickým signálem.
Plusové body v detailním pohledu:

Salamander Variolift C

Salamander s topnými tělesy typu HiLight
s mimořádně krátkou dobou ohřevu pro intenzivní
zapékání při současné úspoře energie.
Individuálně nastavitelná intenzita ohřevu pro
zajištění dokonalého zhnědnutí: variabilní
bezestupňová regulace výkonu v kombinaci
s výškově nastavitelným tepelným reflektorem
v rozsahu od 73 do 166 mm - perfektní přizpůsobení
pro každý druh pokrmu s ideální manipulací
prostřednictvím průchozího madla a optimálně
vyváženého mechanismu regulace výšky.
Individuální nastavení pro úsporu energie:
možnost volby čtyř výkonových režimů – obě topné
zóny, pravá, levá a udržování teploty.
Automatické rozpoznání talíře či pánve s funkcí
vypnutí ohřevu – další plus pro komfort ovládání
a bezpečnost.

Salamander Variolift C Plus

Vysoká kapacita: velikost pro GN 1/1 nebo 2 talíře Ø 300 mm, díky třístranně otevřené konstrukci
vhodný rovněž pro velké nádobí.
Vše pod kontrolou: třístranně obsluhovatelný – připravované pokrmy vždy v zorném poli.
Snadné čištění díky zcela hladkým plochám, vysoce kvalitním materiálům a výklopné odkládací desce.
Provedení - stolní model nebo volitelné provedení pro montáž na zeď.

Přednosti v detailech:

Vysoký komfort ovládání:
automatické rozpoznání talíře

Snadná manipulace: průchozí madlo
s nízkou dotykovou teplotou

Topná tělesa typu HiLight
pro rychlé a intenzivní zapékání

Snadné čištění umožňuje
výklopná odkládací deska

Elektronické ovládání s fóliovou
tastaturou, digitální ukazatel

Otočný ovladač volby manuálního
nebo automatického provozu

Technická data:
PALUX Salamander

Variolift C

Variolift C Plus

Objednací číslo:

954 942

956 813

Materiálové provedení

Chromniklová ocel

Chromniklová ocel

Rozměry Délka mm
Šířka mm
Výška mm

600
480/520
455

600
480/520
455

Hmotnost

kg

42

42

Příkon

kW

4,6

4,6

Bereitschaftsleistung

1,1 kW

1,1 kW

Napětí

400 V 2N
AC 50/60 Hz

400 V 2N
AC 50/60 Hz

Topné zóny / regulace

2 / bezestupňová

2 / bezestupňová

Výšková nastavitelnost

od 73 do 166 mm

od 73 do 166 mm
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Snadná montáž na zeď

Volitelné příslušenství:
Sada pro montáž na zeď
Objednací číslo: SA 373208

Podestavba pro umístění
na stůl
Rozměry: 470x443x200 mm
Objednací číslo: SA 373209
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