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Stolní zařízení

HSG Panini
603697 (HSPPEUT) HSG - High Speed Panini Grill

se zkráceným zdvihem

HSG - High Speed Panini Grill - kombinace infračerveného ohřevu a
mikrovlnné technologie. 

Zkrácený pojezd zdvihu horní topnice, napevno nastavitelný do 4 poloh
- resp. max. vzdálenost horní topnice od spodní desky. Změna nastavení
přítlaku smí být prováděna pouze autorizovaným servisem.

Hlavní funkce a vlastnosti
• Samostavitelné horní plotny pro přípravu sendvičů od

tloušťky 10mm do 75mm.
• Nezásivslé nastavení teploty spodních (150°-250°C)

a vrchních (150°-230°C) těles.
• Automatické zvedání víka na konci cyklu, regulované

plynovým pístem.
• Elektronické ovládání s digitálním LED displejem.
• Displej pro zobrazení zbývajícího času. Po ukončení

cyklu zazní akustický signál.
• 4 přednastavené programy:-P1 = 30 sec. (20 sec.

MW)-P2 = 40 sec. (30 sec. MW)-P3 = 50 sec. (40
sec. MW)-P4 = 59 sec.

• 4 přednastavené programy, uživatelský přenastavitelné.
Pro každý cyklus lze nastavit tyto parametry:-teplota
horního ohřevu (trt)-tepota spodního ohřevu (trb)-
celkový čas trvání cyklu (tCYx)-doba ohřevu pomocí
mikrovln (tW)

• Příslušenství v ceně: kartáček na čištění, sada 30ks
pečíčích papírů, škrabka, obracečka, 1L detergentu
na čištění a nádoba s rozprašovačem.

• Horní topná deska nastavitelná do 4 pevných poloh,
stanovujících vzdálenost vrchního přítlaku. (přenastavení
pouze autorizovaným servisem).

Konstrukce
• Víko a vrchní deska z nerezu AISI304
• Zadní panely z nerezu AISI430, spodní panely z

galvanizované oceli.
• Lakované boční strany.
• Vroubkovaná hliníková kontaktní plocha (215x215mm)

se speciální nepřilnavou povrchovou úpravou.
• Hladké, 4mm silné křemenné sklo spodní plotny (250

x 250 mm).
• Automatický systém zamykání pomocí elektromagnetu.
• 2 teplotní sondy pro nezávislou regulaci vrchních a

spodních topnic
• 900W MICA topné články
• 900W armované elektrické topnice
• 2 x 900W magnetrony pro mikrovlnný ohřev
• Průduchy na bočních stranách zajišťují účinné

ochlazování.
• Ergonomické, hliníkové madlo s plastovou rukojetí.
• Usnadněné čištění díky jednoduše odnímatelným

částem a lehce demontovatelné vrchní topné desce.
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Příslušenství v ceně
• 1 x Ochranný kryt spodní skleněné

topné desky. Používejte v okamžiku
čištění horních topnic nebo výměny
teflonového papíru.

PNC 653527

• 1 x Kartáček na čištění topnic HSG
Panini grilu.

PNC 653623

• 1 x Obracečka (nabírací špachtle) pro
HSG Panini Gril

PNC 653625

• 1 x Škrabka na čištění kontaktních
ploch HSG Panini grilu.

PNC 653690

• 1 x Sada teflonového pečícího papíru -
24 kusů pro horní topnou desku HSG
grilu.

PNC 653694

• 1 x Rozprašovač (0,5L) na čistící
detergenty pro HSG Panini gril.

PNC 653695

Extra příslušenství
• Ochranný kryt spodní skleněné topné

desky. Používejte v okamžiku čištění
horních topnic nebo výměny
teflonového papíru.

PNC 653527
❑

• Kartáček na čištění topnic HSG Panini
grilu.

PNC 653623
❑

• Čistící detergenty "Grease Express"
pro HSG Panini Gril, balení 4x 1litr

PNC 653624
❑

• Obracečka (nabírací špachtle) pro
HSG Panini Gril

PNC 653625
❑

• Škrabka na čištění kontaktních ploch
HSG Panini grilu.

PNC 653690
❑

• Sada vymezovacích pásků (boční a
zadní) pro správné vymezení odstupu
HSG panini grilu od zadní či boční zdi.

PNC 653692
❑

• Ochranný kryt bočního sání vzduchu.
Použití např. při instalaci 2 grilů vedle
sebe.

PNC 653693
❑

• Sada teflonového pečícího papíru - 24
kusů pro horní topnou desku HSG
grilu.

PNC 653694
❑

• Rozprašovač (0,5L) na čistící
detergenty pro HSG Panini gril.

PNC 653695
❑
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Zepředu

Shora

EI = Elektrické napojení
V = Větrací otvory

Boční

Elektrický
Napětí:

603697(HSPPEUT) 400 V/3N ph/50 Hz 
Celkem W: 5 kW 

Hlavní informace
Vnější rozměry, Výška 630 mm 
Vnější rozměry, Šířka 361 mm 
Vnější rozměry, Hloubka 675 mm 
Rozměry kontaktní
plochy: horní 215x215 mm 
Rozměry kontaktní
plochy: spodní 250x250mm 
Netto váha: 36 kg 
Přepravní váha: 54 kg 
Přepravní výška: 690 mm 
Přepravní šířka: 450 mm 
Přepravní hloubka: 780 mm 
Přepravní objem: 0.24 m³ 


