
DUBBLA INDUKTION

              
                         

Dubbel induktionshäll med ytterhölje i rostfritt stål. 
överhettningsskydd samt justerbara fötter i metall.
på 5 kW. När främre zonen körs på 5 kW, kan den bakre köras på max 2 kW. Bakre z
har maxeffekt på 3,5 kW, då
enkelt att hålla rent. Lämplig för 
 

MODELL 
MÅTT LxBxH 

EFFEKT/STRÖM 
                                                  

                                         
Smidig och platt dubbel induktionshäll
att skifta mellan zonerna.  Vänstra zonen:  1800W upp till 2000 W med boost. Högra 
zonen: 1500W upp till 1700W med boost. Ytterram i rostfritt stål.
touch-kontroll för enkel inställnin
justerbara fötter. Effekt och temperatur ställbar i 10 steg. 
120-230mm 

MODELL 
MÅTT LxBxH  

EFFEKT/STRÖM 
            Reservation för ändringar och tryckfel. 

Generalagent: 
SMAKY AB 
Box 2046 
Tel: 08- 657 94 90 

 
 
 
 
 

 

INDUKTIONSHÄLLAR
 

 

induktionshäll med ytterhölje i rostfritt stål. Utrustad med vred för 
amt justerbara fötter i metall. Den främre värmezonen har maxeffekt 

När främre zonen körs på 5 kW, kan den bakre köras på max 2 kW. Bakre z
har maxeffekt på 3,5 kW, då främre zonen körs på högst 3,5 kW. Fettfiltret är 
enkelt att hålla rent. Lämplig för kokkärl med diameter från 16 cm upp till 28 cm.

239346 
 400x515x168

 2 x 3,5 kW / 380V

Smidig och platt dubbel induktionshäll med 2 värmezoner samt ”boost effekt” som även går 
att skifta mellan zonerna.  Vänstra zonen:  1800W upp till 2000 W med boost. Högra 
zonen: 1500W upp till 1700W med boost. Ytterram i rostfritt stål. Utrustad med digital 

kontroll för enkel inställning av effekt, temperatur 60o -240o C;  och timer 0
justerbara fötter. Effekt och temperatur ställbar i 10 steg. Lämplig för kokkärl med omkrets 

239285 
608x370x61 

 0,35 kW / 230V

Återförsäljare:
 

 

SHÄLLAR 

 
Utrustad med vred för effektinställning, 
Den främre värmezonen har maxeffekt 

När främre zonen körs på 5 kW, kan den bakre köras på max 2 kW. Bakre zonen 
Fettfiltret är avtagbart och 

cm upp till 28 cm. 

 
400x515x168 mm 

0V/ 3-fas 

 
med 2 värmezoner samt ”boost effekt” som även går 

att skifta mellan zonerna.  Vänstra zonen:  1800W upp till 2000 W med boost. Högra 
Utrustad med digital 
C;  och timer 0-180 min.; 

Lämplig för kokkärl med omkrets 

 
 mm 

0,35 kW / 230V 

Återförsäljare: 


