HSG Panini

Τοστιέρα & Γκριλλ Υψηλής Ταχύτητας
Η τοστιέρα - γκριλλ HSG είναι η πιο γρήγορη τοστιέρα παραγωγής στον κόσμο. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία
των μικροκυμμάτων σε συνδυασμό με την τεχνολογία του υπέρυθρου ψησίματος έτσι ώστε να μειώνεται ο
χρόνος ψησίματος σε σχέση με μία παραδοσιακή και συμβατική τοστιέρα κατά 6 φορές (γρηγορότερα), ενώ
ψήνει πολύ καλύτερα, ασύγκριτα, τα σάντουιτς. Χάρη στο υπέρυθρο ψήσιμο και στα μικροκύμματα τα σάντουιτς
καλοψήνονται και αποκτούν τις γραμμές ψησίματος, τα σάντουιτς ζεσταίνονται και εσωτερικά σε λιγότερο από
60 δευτερόλεπτα.*
*Τιμές ανάλογες των μεγεθών και ποσοτήτων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
• Άνω κάλυμμα και λεκάνη από χάλυβα
ποιότητας AISI 304 S/S.
• Κάλυμμα πλάτης από χάλυβα
ποιότητας AISI 430 S/S. Κάλυμμα
πατώματος από γαλβανισμένο χάλυβα.
• Πλευρικά καλύμματα από βαμμένο
χάλυβα.
• Άνω επιφάνεια ψησίματος από ειδική
πλάκα αλουμινίου (215 x 215 χιλ.) με
ειδική αντικολλητική επίστρωση.
• Αυτορυθμιζόμενη κατ' ύψος άνω
επιφάνεια ψησίματος για ψήσιμο
σάντουιτς από 10 έως 75 χιλ. πάχος.
• Λεία, πάχους 4 χιλ. υαλοκεραμική κάτω
επιφάνεια ψησίματος από χαλαζία (250 x
250 χιλ.).
• Ανεξάρτητες ρυθμίσεις θερμοκρασιών
στις πλάκες ψησίματος. Άνω: από 150
έως 250°C. Κάτω: από 150 έως 280°C.
• Σύστημα αυτόματης πίεσης ψησίματος
και ανοίγματος στο τέλος του ψησίματος
ελεγχόμενο από ηλεκτρομαγνήτη.
• Το σύστημα αυτόματου ανοίγματος στο
τέλος του ψησίματος λειτουργεί

αεροπνευματικά.
• Πίνακας χειρισμού και ελέγχου με
ψηφιακές ενδείξεις.
• Ψηφιακή ένδειξη και ηχητικό σήμα για
τέλος ψησίματος.
• Με δύο αυτόνομους θερμοστάτες αισθητήρια στην άνω και κάτω πλάκα
ξεχωριστά.
• Ισχύς άνω επιφάνειας ψησίματος 900
W MICA, αντιστάσεις.
• Ισχύς κάτω επιφάνειας ψησίματος 900
W ARMO, αντιστάσεις.
• 2 Magnetrons των 900 W η καθεμία.
• Πλευρικά συστήματα αερόψυξης.
• Εργονομικό σύστημα χειρολαβής από
αλουμίνιο με κάλυψη ειδικού πλαστικού.
• Αφαιρούμενα εύκολα και γρήγορα, άνω
επιφάνεια ψησίματος και εμπρόσθιος
πίνακας για απόλυτη καθαριότητα και
υγιεινή.
• 4 προγράμματα εγκατεστημένα.
- P1 = συνολικός χρόνος 30 δεύτερα (20
δεύτερα για μικροκύμματα)
- P2 = συνολικός χρόνος 40 δεύτερα (30
δεύτερα για μικροκύμματα)

- P3 = συνολικός χρόνος 50 δεύτερα (40
δεύτερα για μικροκύμματα)
- P4 = συνολικός χρόνος 59 δεύτερα
(χωρίς μικροκύμματα)
• Τα εγκατεστημένα προγράμματα
μπορούν να μεταβληθούν όπως επιθυμεί
ο χρήστης, από τον ίδιο. Οι παράμετροι:
- Θερμοκρασία άνω επιφάνειας (trt)
- Θερμοκρασία κάτω επιφάνειας (trb)
- Συνολικός χρόνος κάθε προγράμματος
(tCYx)
- Χρόνος μικροκυμμάτων (tW)
• Εκτός των άλλων
συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών
εξαρτημάτων το μηχάνημα περιλαμβάνει
και 1 lt απορρυπαντικού καθαρισμού
μηχανημάτων.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
EI - Ηλεκτρική παροχή

400 V, 3N, 50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εξωτερικές διαστάσεις – χιλ.
Πλάτος
Βάθος
Ύψος
Διαστάσεις άνω επιφάνειας ψησίματος - χιλ.
Διαστάσεις κάτω επιφάνειας ψησίματος (καθαρό) - χιλ.
Συνολική ισχύς εγκατ.– kW
Ισχύς Μικροκυμμάτων - kW
Καθαρό βάρος – kg.
Παροχή ρεύματος

361
675
630
215 x 215
215 x 215
5
1,8
36
400 V, 3N, 50

ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ HSG PANINI
ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠ(0,5Λ)-HSG PANINI
ΕΙΔΙΚΗ ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ HSG PANINI
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ HSG
ΣΕΤ 24 ΦΥΛΛΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ HSG PANINI
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ HSG PANINI

1
1
1
1
1
1

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
4x1ΛΤ ΑΠΟΡΡΥΠ" RAPID GREASE"-HSG PANINI
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ HSG PANINI
ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠ(0,5Λ)-HSG PANINI
ΕΙΔΙΚΗ ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ HSG PANINI
ΠΡΟΣΤ.ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΙΝΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ HSG
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ HSG
ΣΕΤ 24 ΦΥΛΛΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ HSG PANINI
ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ HSG
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ HSG PANINI

653624
653623
653695
653690
653693
653527
653694
653692
653625

Internet: http://www.electrolux.com/foodservice
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