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Libero Line

Indukce LiberoLine - 1 zóna
601638 (DZH1) Stolní indukční varná deska,

1 varná zóna, průměr varné
zóny 270mm. Odolná varná
deska zn Ceran® vsazená a
utěsněná do nerezového
těla (AISI 304). Ovládání
každé zóny přes dotykovou
tastaturu - digitální displej
zobrazující výkonnový
stupeň. Rozměr modulu
325x400mm.

Stolní indukční varná deska, 1 varná zóna, průměr varné zóny
270mm - 3kW. Odolná varná deska zn Ceran® vsazená a
utěsněná do nerezového těla (AISI 304). Snadné čištění, vysoká
odolnost. Automatická detekce umístění nádoby na varnou
plochu, nízké tepelné vyzařování, maximální účinnost,
energeticky úsporné zařízení. Ovládání každé zóny přes
dotykovou tastaturu - digitální displej zobrazující výkonnový
stupeň. Rozměr modulu 325x400mm.

Hlavní funkce a vlastnosti
• Stolní model, jednozónové provedení.
• Odolná konstrukce z kvalitního nerezu AISI

304
• Odolná skokeramická deska (síla 4mm)

vsazená a dokonale utěsněná v nerezovém
těle.

• Digitální zobrazení výkonu (1-12)
• Automatická detekce umístění nádob pro

optimalizaci spotřeby energie.
• Rychlý přenos tepelné energie přímo do dna

pánve/nádoby a nízké vyzařování tepla do
okolí.

• IP24 - ochrana proti průniku vody
• Osazeno standardizovanou el. zástrčkou.
• 4 stavitelné nohy
• Doporučený průměr nádob 140-250mm

Extra příslušenství
• Universální pánev vhodná pro

všechny druhy ohřevu vč.
indukčního.   Horní průměr 200mm,
průměr kontaktní plochy 160mm,
výška 35mm, objem 0,8 litru.  Tělo
pánve: nerez 1,2mm  Varná plocha
potažena vrstvou se sníženou
přilnavostí (Excalibur).  Sendvičová
konstukce dna: hliník + magnetická
ocel (pro indukční ohřev).  Nerezové
madlo Stay-Cool, k tělu pánve
připevněno nerezovými nýty.

PNC 653596
❑

• Universální pánev vhodná pro
všechny druhy ohřevu vč.
indukčního.   Horní průměr 240mm,
průměr kontaktní plochy 180mm,
výška 50mm, objem 2 litry.  Tělo
pánve: hliník 5mm  Tělo pánve se 4-
vrstvým potahem s anti-scratch
úpravou.  Sendvičová konstukce
dna (5mm): hliník + magnetická ocel
(pro indukční ohřev).  Nerezové
madlo, k tělu pánve připevněno
teflonovými nýty.

PNC 653597
❑

• Universální pánev vhodná pro
všechny druhy ohřevu vč.
indukčního.   Horní průměr 280mm,
průměr kontaktní plochy 220mm,
výška 50mm, objem 2,5 litrů.  Tělo
pánve: hliník 5mm  Tělo pánve se 4-
vrstvým potahem s anti-scratch
úpravou.  Sendvičová konstukce
dna (5mm): hliník + magnetická ocel
(pro indukční ohřev).  Nerezové
madlo, k tělu pánve připevněno
teflonovými nýty.

PNC 653598
❑

• Univerzální grilovací pánev, hladká
- hranatá -  (260x330mm). Rozměr
uzpůsoben pro použití na
indučkních varných deskách řady
Libero.

PNC 653617
❑



Libero Line
Indukce LiberoLine - 1 zóna

Libero Line
Indukce LiberoLine - 1 zóna

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2015.05.29

• Univerzální grilovací pánev,
vroubkovaná - hranatá -  (260x330mm).
Rozměr uzpůsoben pro použití na
indukčních varných deskách řady
Libero.

PNC 653618
❑
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Zepředu

Shora

EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup

Boční

Elektro
Napětí:

601638 (DZH1) 230 V/1N ph/50/60 Hz 
Celkový příkon: 3.2 kW 
Typ el.koncovky CE-SCHUKO 
Minimální přívodní jištění (A): 13A 

Hlavní informace
Zadní plotny - příkon: 3 -  kW 
Zadní plotny - rozměry: Ø 270 
Vnější rozměry, Výška 135 mm 
Vnější rozměry, Šířka 325 mm 
Vnější rozměry, Hloubka 400 mm 
Netto váha: 8.5 kg 
Přepravní váha: 10 kg 
Přepravní objem: 0.04 m³ 


