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Profesjonalne Urządzenia Gastronomiczne 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Model KG 2735 E KG 2745 E KG 5530 DE 

Wymiary zewnętrzne 

(W x D x H) [mm] 
410 x 500 x 300 510 x 480 x 300 560 x 440 x 300 

Wymiary powierzchni 

grzewczej [mm] 
360 x 270 450 x 270 520 x 240 

Zasilanie [V] 230 230 230 

Moc [W] 2500 3000 2000+2000 

Zakres regulacji 

temperatury 
do 300°C do 300°C do 300°C 

Masa [kg] 27 33 32 

 
• model KG 2735 E: jedna strefa grzewcza sterowana jednym termostatem, 

• model KG 2745 E: poszerzony, jedna strefa grzewcza sterowana jednym termostatem, 

• model KG 5530 DE: dwie strefy grzewcze sterowane niezależnymi termostatami, 

• opiekanie obustronne, 

• wyposażony w żeliwne płyty grzewcze, 

• dolna i górna płyta ryflowana, 

• elementy elektryczne i grzałki całkowicie zabudowane i niedostępne z zewnątrz, 

• górna płyta zbalansowana, sprężyna dociskowa dopasowana tak, aby umożliwić dokładną 

obróbkę porcji, 

• temperatura sterowana za pomocą termostatu (50-310°C) – produkcja niemiecka, 

• wyposażony w rynienkę ociekową, 

• izolowane uchwyty, 

• zielone światło kontrolki informuje o pracy grzałek, czerwone- o podłączeniu urządzenia do 

zasilania, 

• zwarta i solidna obudowa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt grille 

KG 2735 E KG 5530 DE 
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Profesjonalne Urządzenia Gastronomiczne 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Model KG 2745 G KG 5530 G KG 2745 GDT 

Wymiary zewnętrzne 

(W x D x H) [mm] 
510 x 500 x 300 560 x 440 x 300 510 x 500 x 300 

Wymiary powierzchni 

grzewczej [mm] 
450 x 270 520 x 240 450 x 270 

Zasilanie [V] 230; 400 230; 400 230; 400 

Moc [W] 3000 2000+2000 3000 

Zakres regulacji 

temperatury 
do 300°C do 300°C do 300°C 

Masa [kg] 33 32 33 

• model KG 2745 G: poszerzony, jedna strefa grzewcza sterowana jednym termostatem, 

• model KG 5530 G: poszerzony, dwie strefy grzewcze sterowane dwoma termostatami (góra  

i dół), 

• model KG 2745 GDT: poszerzony, dwie strefy grzewcze sterowane dwoma niezależnymi 

termostatami (osobna regulacja góry i dołu), 
• opiekanie obustronne, 

• wyposażony w żeliwne płyty grzewcze, 

• dolna płyta gładka, górna płyta ryflowana, 
• elementy elektryczne i grzałki całkowicie  

zabudowane i niedostępne z zewnątrz, 
• górna płyta zbalansowana, sprężyna dociskowa  

dopasowana tak, aby umożliwić dokładną obróbkę porcji, 

• wyposażony w rynienkę ociekową, 
• izolowane uchwyty, 

• zielone światło kontrolki informuje o pracy grzałek,  

czerwone- o podłączeniu urządzenia do zasilania, 

• zwarta i solidna obudowa. 

 

 

 

   

 

 

Kontakt grille 

KG 2745 G  

KG 5530 G  

KG 2745 GDT 

osobna regulacja 
góry i dołu 


