GSE 160

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς
Power

2720 W

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h)

40 × 63 × 27 cm

Διαστάσεις συσκευασίας
Package dimensions

50 × 66 × 45 cm

Διαστάσεις σχάρας
Griddle dimensions

35 × 44 cm

Τύπος σύνδεσης
Connection type

3-φασική
3-phase

Βάρος συσκευασίας
Package weight

20 kg

Παρατηρήσεις: Απευθείας ψήσιμο στην αντίσταση,
το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε 40% χαμηλότερη κατανάλωση. Ταυτόχρονα διατηρούμε όλη την
απαραίτητη υγρασία χάρη στο νερό στο συρτάρι.
Notes: In contact grills we grill by placing the food
directly on the resistance. This enables us to accomplish 40% less energy consumption. at the same time
the moisture of the food is perfectly preserved thanks
to the water that is placed in the drawer.

GSE 260

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς
Power

5440 W

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h)

80 × 63 × 27 cm

Διαστάσεις συσκευασίας
Package dimensions

90 × 66 × 45 cm

Διαστάσεις σχάρας
Griddle dimensions

35 × 44 cm (× 2)

Τύπος σύνδεσης
Connection type

3-φασική
3-phase

Βάρος συσκευασίας
Package weight

40 kg

Παρατηρήσεις: Απευθείας ψήσιμο στην αντίσταση,
το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε 40% χαμηλότερη κατανάλωση. Ταυτόχρονα διατηρούμε όλη την
απαραίτητη υγρασία χάρη στο νερό στο συρτάρι.
Notes: In contact grills we grill by placing the food
directly on the resistance. This enables us to accomplish 40% less energy consumption. at the same time
the moisture of the food is perfectly preserved thanks
to the water that is placed in the drawer.
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GSE 360

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ SPECIFICATIONS

Ισχύς
Power

8160 W

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h)

120 × 63 × 27 cm

Διαστάσεις
συσκευασίας
Package dimensions

90 × 66 × 45 cm

Διαστάσεις σχάρας
Griddle dimensions

35 × 44 cm (× 3)

Τύπος σύνδεσης
Connection type

3-φασική
3-phase

Βάρος συσκευασίας
Package weight

40 kg

Παρατηρήσεις: Απευθείας ψήσιμο στην αντίσταση,
το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε 40% χαμηλότερη κατανάλωση. Ταυτόχρονα διατηρούμε όλη
την απαραίτητη υγρασία χάρη στο νερό στο συρτάρι.
Notes: In contact grills we grill by placing the
food directly on the resistance. This enables us to
accomplish 40% less energy consumption. at the
same time the moisture of the food is perfectly
preserved thanks to the water that is placed
in the drawer.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΌΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΟΝΤΈΛΩΝ

COMPARATIVE MODELS TABLE

Τύπος
Model

Ισχύς
Power

Διαστάσεις (μ × π × υ)
Dimensions (l × w × h)

Διαστάσεις σχάρας
Griddle dimensions

GSE 160

2720 W

40 × 63 × 27 cm

35 × 44 cm

GSE 260

5440 W

80 × 63 × 27 cm

35 × 44 cm (× 2)

GSE 360

8160 W

120 × 63 × 27 cm

35 × 44 cm (× 3)
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