
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI IN NOVOSTI KUHALNIKA SOUS VIDE CHEF II

Bistvene novosti

•  Visok nivo udobja med upravljanjem z najenostavnejšimi funkcijami med vodnimi kopelmi.
•  Opremljen s SSR in močno ventilacijo za hlajenje elektronskih komponent, da zagotovi    

dolgotrajno obstojnost.
•  PID nadzorovan temperaturni nadzor.
•  Temperaturno odstopanje 0.05° C.
•  Močna cirkulacijska črpalka 16 l/min.
•  Primeren za vodne kopeli z vsebino vode do 40 litrov.
•  Visoko kvalitetni INOX grelni element z 1,3 kW toplotnim delovanjem.
• Ohišje je izdelana iz visoko kvalitetne, robustne in hrani neškodljivi plastike.
• Enostavno čiščenje.
• 1 letna garancija.

Novosti v zmogljivosti / Tehnične značilnosti

• Visok nivo udobja med upravljanjem z najenostavnejšimi funkcijami med vodnimi kopelmi.
•  Vodoodporna nadzorna plošča (IPX5).
•  Visoko kontrastni LCD zaslon s svetlobno osvetlitvijo in posebno velikimi številkami.
•  Možnost nastavitve temperaturnih enot °C ali °F.
•  Natančnost prikazovanja temperature na zaslonu 0.1°C.
•  PID nadzoruje temperaturno kontrolo.
•  Precizna temperaturna natančnost ± 0,1 º C
•  Temperaturno odstopanje 0.05° C.
•  Delovna temperatura od 5° C do 99 °C. Največja delovna temperatura do 100° C.
•  Možnost nastavitve časovnika (Timer funkcion).
•  Najdaljše neprekinjeno delovanje: 99 ur
•  Nastavljivo delovanje časovnika od 5 minut do 99 ur
•  Opremljenost s SSR brez potrebnega vzdrževanja za dolgotrajno delovanje in obstojnost
•  Idealna ventilacija za hlajenje elektronskih komponent
•  Močna cirkulacijska črpalka 16 l/min.
•  Za vodne posode s prostornino do 40 litrov.
•  Alarm v primeru prenizkega nivoja vode (low liquid protection).
•  Ergonomsko in moderno oblikovanje.
•  Ohišje je sestavljeno iz visoko kvalitetne hrani neškodljive plastike
•  Enostavna namestitev na ravne in okrogle vodne posode
•  INOX zaščitna rešetka na dnu naprave
•  Servisni pokrov (se lahko odpre brez orodja).
•  Najenostavnejše čiščenje
•  Globina potopitve:  od 80 do 170 mm
•  Električna napetost: 230V 50/60 Hz (1300 watts)
•  Dimenzija naprave: V x Š x G 350 x 98 x 158 mm
•  Teža naprave: 2.4 kg
•  12 mesečna garancija
•  Švicarski inženiring
• Izdelano v EU v skladu z Evropskimi direktivami in zahtevami


