
ENKLA INDUKTION

             
                         
      Induktionshäll med hög effekt med plats för kokkärl med bottendiameter på upp till 32 cm.   
    Utrustad med digital kontrollpanel för enkel inställning av effekt, temperatur och timer
    justerbara fötter. Hölje i rostfritt stål och glasplatta med markering för minimum och max storlek 
   på kokkärl. Har även dubbla fläktar samt fettfilter som enkelt kan rengöras. Medger kokkärl på 
    från 14 cm upp till 32 cm Ø 

 
MODELL 

MÅTT LxBxH 
EFFEKT/STRÖM 

                                                  

                 
     
      Kraftfull induktionshäll på 5 kW med ytterhölje i rostfritt stål. Utrustad med digital kontrollpanel 
     för temperatur-, tid- samt effektinställning, dubbla fläktar och justerbara fötter. Fettfiltret är enkelt 
     att hålla rent. Lämplig för kokkärl med diameter från 14 cm upp till 28 cm.         

MODELL 
MÅTT LxBxH  

EFFEKT/STRÖM 
            Reservation för ändringar och tryckfel 

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

  

 
 

 

INDUKTIONSHÄLLAR
 

 

Induktionshäll med hög effekt med plats för kokkärl med bottendiameter på upp till 32 cm.   
Utrustad med digital kontrollpanel för enkel inställning av effekt, temperatur och timer
justerbara fötter. Hölje i rostfritt stål och glasplatta med markering för minimum och max storlek 

på kokkärl. Har även dubbla fläktar samt fettfilter som enkelt kan rengöras. Medger kokkärl på 

239698 
 390x500x120 mm

 3,5 kW / 230V/ 1-fas

 

Kraftfull induktionshäll på 5 kW med ytterhölje i rostfritt stål. Utrustad med digital kontrollpanel 
samt effektinställning, dubbla fläktar och justerbara fötter. Fettfiltret är enkelt 

att hålla rent. Lämplig för kokkärl med diameter från 14 cm upp till 28 cm.

239322 
400x515x168

 5 kW / 380V / 3

Återförsäljare:
 

 

 

SHÄLLAR 

 
Induktionshäll med hög effekt med plats för kokkärl med bottendiameter på upp till 32 cm.    
Utrustad med digital kontrollpanel för enkel inställning av effekt, temperatur och timer; samt  
justerbara fötter. Hölje i rostfritt stål och glasplatta med markering för minimum och max storlek  

på kokkärl. Har även dubbla fläktar samt fettfilter som enkelt kan rengöras. Medger kokkärl på  

 
390x500x120 mm 

fas-  16A 

 

Kraftfull induktionshäll på 5 kW med ytterhölje i rostfritt stål. Utrustad med digital kontrollpanel  
samt effektinställning, dubbla fläktar och justerbara fötter. Fettfiltret är enkelt  

att hålla rent. Lämplig för kokkärl med diameter från 14 cm upp till 28 cm. 

 
400x515x168 mm 

/ 3-fas 

Återförsäljare: 


