
We turn passion into excellence.

Zalety
• Wysoka wydajność 

• Elastyczne zastosowanie

• Strefy grzewcze 

• Osłony przeciwbryzgowe

• Łatwość czyszczenia

Płyta do grillowania MAXI to pewny sposób na dobre rezultaty smaże-
nia. Na płycie grillowej można smażyć wiele różnych produktów, co 
sprawia, że jest ona bardzo elastyczna w użyciu, a użytkownik ma kon-
trolę nad czasem gotowania i temperatury za pomocą ręcznie regulow-
anych termostatów. 

Płyta grillowa MAXI jest podzielona na strefy grzewcze, które sprawia-
ją, że smażenie różnych produktów w tym samym czasie jest bezprob-
lemowe. Podział na strefy pomaga również zaoszczędzić energię, 
ponieważ nie musisz jednocześnie uruchamiać całej płyty grillowej, jeśli 
nie ma takiej potrzeby. 

Płyta grillująca MAXI to solidne urządzenie w kuchni, w której potrze-
bujesz wysokiej wydajności. Ta solidna płyta grillowa jest wykonana 
ze stali nierdzewnej, jest całkowicie spawana i wytrzyma wiele lat. Ma 
zaokrąglone krawędzie i wbudowaną osłoną przeciw chlapaniu, co 
ułatwia czyszczenie płyty grillowej i otoczenia. Płyta grillowa jest wy-
posażona w szufladę, która zbiera nadmiar tłuszczu.

Płyta do grillowania MAXI zapewnia wysoką wydajność smażenia - jest 
idealna, gdy chcesz smażyć wiele różnych produktów na tej samej pły-
cie. 

Solidna płyta grillowa o dużej pojem- 
ności do smażenia steków itp. 

Płyta grillowa
GL 9060 MAXI
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Funkcjonalność

• Smażenie wszystkich produktów na-
dających się do smażenia na patelni 

• Regulacja temperatury 50-250 °C 

• Podzielona na strefy grzewcze 

• Solidna konstrukcja 

• Wbudowana osłona przeciw chlapa-
niu 

• Łatwa obsługa

Wymiary zewnętrzne (Szer. x Głęb. x Wys.):
900 x 600 x 420 mm

Powierzchnia smażąca (Szer. x Głęb.):
890 x 485 mm

Wydajność na godzinę:
Około 90 hamburgerów (w zależności od rozmiaru i wagi)

Liczba stref grzewczych:
3 strefy

Waga:
75 kg.

Napięcie/moc:
400V / 9,0kW 

Pobór prądu:
13 Amp.

Częstotliwość:
50 Hz


