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Model GVS 335 GVD 335

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 390 x 600 x 260 780 x 600 x 260

Wymiary powierzchni grzewczej [mm] 335 x 304 335 x 304 (x2)

Zakres regulacji temperatury [°C] do 300 °C do 300 °C

Zasilanie [V] 230 2 x 230

Moc [W] 2500 2 x 2500 

Waga [kg] 14 20

Cena netto [PLN] 4 140,- 5 490,-

  
• 

Kontakt grille ceramiczne

GVS 335 GVD 335

PANINI XL

Kontakt grille PANINI PREMIUM: 

Kontakt grille PANINI PREMIUM

Model PANINI PREMIUM

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 400 x 475 x 310 800 x 475 x 310

Wymiary powierzchni grzewczej [mm] 360 x 240 2 x (360 x 240)

Zakres regulacji temperatury [°C] do 300 °C do 300 °C

Zasilanie [V] 230 400

Moc [W] 3400 6800

Waga [kg] 24 48

Cena netto [PLN] 3 390,-

PANINI DOUBLE PREMIUM

PANINI PREMIUM PANINI DOUBLE PREMIUM

5 580,-

urządzenia które zapewniają wyjątkowo szybką i doskonałą jakość obróbki termicznej.
Płyty żeliwne pokryte specjalną emalią o wysokim przewodnictwie cieplnym zapewniającym bardzo szybki wzrost 
temperatury:  8:30 min do 300ºC w porównaniu do 14:30 min w klasycznych kontakt-grillach 
Doskonale jednorodna obróbka cieplna w każdym punkcie dzięki grzałkom wbudowanym w dolne i górne płyty 
grzewcze  - brak różnic w temperaturze między centrum a obrzeżem płyt. 
4-pozycyjny przełącznik umożliwiający pracę w trybie górnej, dolnej lub obydwu płyt grzewczych jednocześnie - 
3 urządzenia w jednym!
Elektroniczny timer z możliwością ustawienia i zapamiętania 3 najczęściej używanych programów
Zintegrowany z płytą otwór odporowadzający nadmiar tłuszczu do wbudowanego zbiornika
Wzmocnione uchwyty ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji
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Multi-funkcyjne kontakt-grille z płytami ceramicznymi, idealne do: kanapek, taco, panini, steków itp., świetnie
sprawdzą się w centrach handlowych, na dworcach, lotniskach, stacjach benzynowych itp.

ultra szybki wzrost temperatury: 300°C w czasie 3 min.
• ceramiczna komora “Turbo Heat”: pozwala na równomierne grillowanie przy użyciu mniejszej mocy. Grillowanie

odbywa się bez dymu i tym samym, nie ma potrzeby stosowania okapu.
• Funkcje: termostat 0-400°C, elektroniczny timer z trzema programami, lampki kontrolne, wyjmowane tacki ociekowe. 


