
Serie | 8

Sertar termic
BIC630NS1

Sertar termic multifuncțional pentru nișă
de 14 cm este ideal pentru preîncălzirea
veselei, menținerea caldă a alimentelor
și prepararea alimentelor delicate care
necesită temperaturi scăzute.
● Mecanism push-pull: ușor de deschis și închis.
● Placa de încălzire din sticlă vitroceramică este ușor de curățat.

Date tehnice
Forma constructiva :  incorporat
Culoare / material panou frontal :  Inox
Numar maxim de farfurii :  12
Numar maxim cesti de cafea Espresso :  64
Dimensiuni aparat (mm) :  140 x 594 x 548
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :  210 x 660 x 660
Dimensiuni nisa (IxLxA) (mm) :  140 x 560 x 550
Cod EAN :  4242002813851
Putere electrica instalata (W) :  810
Amperaj (A) :  10
Tensiune (V) :  220-240
Frecventa (Hz) :  50; 60
Tip stecher :  Schuko-/Gardy cu împământare
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Sertar termic
BIC630NS1

Sertar termic multifuncțional pentru nișă
de 14 cm este ideal pentru preîncălzirea
veselei, menținerea caldă a alimentelor
și prepararea alimentelor delicate care
necesită temperaturi scăzute.

TIP CUPTOR / MODURI DE ÎNCĂLZIRE:

- Placă de încălzire din sticlă rezistentă

- Reglaj de temperatură în 4 trepte: cca. 30°C - 80°C
(temperatura suprafaței de încălzire din sticlă)

- Volum interior: 20 l

CONFORT:

- Capacitate de încărcare: max. 25 kg

- Capacitate maximă de încărcare: 64 cești espresso sau 12
farfurii (diametru 26 cm)

- Posibilităţi de utilizare: - Punerea la dospit a aluaturilor pe
bază de drojdie - Decongelarea preparatelor - Menţinerea
caldă a preparatelor - Preîncălzirea veselei - Preparare
alimente delicate ce necesită temperaturi scăzute

- CoolDoor - ușă cu temperatură scăzută

- Sistem de deschidere push&pull (fără mâner)

DETALII TEHNICE

- Cablu de alimentare: Cablu de conectare: 150 cm

- Putere conectată: 0,81 kW

- Dimensiuni (ÎxLxA): 140 mm x 594 mm x 548 mm

- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550
mm
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