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Modular Cooking

900XP El Induktion Wok - 400 mm
391162 (E9INEDW00P) Induktionswok. Bänkmodell.

400mm. (5kW).

Robust wokskål i glaskeramik, 5 kW med överhettningsskydd.
Induktion maximerar värmeöverföring och reducerar
energiförbrukning i stand-by-läge. Induktionen aktiveras endast
då en induktionsanpassad wok placeras i skålen. Enhetens sidor
helt i rostfritt stål AISI 304 med Scotch Brite-behandling. Robust
toppskiva i 2 mm rostfritt stål AISI 304. 

Huvudfunktioner
• Kraftig wokskål i glaskeramik
• 5 kW Induktor med överhettningssäkring.
• Högeffektivt (upp till 90 %) induktionsvärmesystem

maximerar värmen som överförs till maten och
minskar energiförbrukningen i standby-läge.

• Minskat värmeutsläpp i arbetsmiljön.
• Kastrulldetekteringssystem - induktorn slås

bara på när en induktionsvänlig wokpanna är
placerad på skålen.

• Kapslingsklass IPX5.

Konstruktion
• Sido- och bakpanel i AISI304 rostfritt stål.
• Alla funktionsdelar kan kommas åt via

produktens framsida.
• Stor arbetsyta med 930 mm djup.
• Bänkskiva i AISI 304 rostfritt stål, 2 mm tjock.
• Rät vinkel mellan enheterna för att undvika

utrymmen där smuts kan tränga in.
• Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch

Brite-behandling.

Övriga Tillbehör
• Kit m 4 hjul varav 2 svängbara med

broms 
PNC 206135
❑

• Blandare med rörlig kran
(förlängning ingår ej)

PNC 206289
❑

• Stödskena till underskåp för minskat
antal ben/hjul, 400mm 

PNC 206366
❑
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Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.
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Front

Topp

EI = Elektrisk anslutning
EQ = Ekvipotential skruv

Sida

Elektricitet
Spänning:

391162 (E9INEDW00P) 400 V/3 ph/50/60 Hz 
Total watt: 5 kW 

Viktig information
Storlek bakre plattor: Ø 300 
Induktion bordsmodell
dimensioner (bredd): 400 mm 
Induktion bordsmodell
dimensioner (djup): 930 mm 
Yttermått, höjd 250 mm 
Yttermått, bredd 400 mm 
Yttermått, djup 930 mm 
Nettovikt: 30 kg 
Induction compatible pots & pans must be used.


