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Toster gastronomiczny
automatyczny na 6 tostów 230V
Royal Catering
Cena brutto

660,00 PLN

Cena netto

536,59 PLN

Cena poprzednia

799,00 PLN

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

ID produktu

9006804

Kod producenta

10010331

Kod EAN

4250928647160

Producent

Royal Catering

Opis produktu
PRODUKT NOWY - NIE UŻYWANY - MAGAZYN ZWROTÓW - NA
GWARANCJI
Nazwa producenta: RCET-6E
Toster marki Royal Catering znajdzie swoje zastosowanie w barach, kawiarniach, restauracjach, na stacjach benzynowych
itp. Może być używany również w gospodarstwach domowych. Opiekacz RCET-6E wyposażono w sześć podgrzewanych
jednocześnie otworów tostowych. Istnieje też opcja włączenia opiekania dla 2 lub 4 szczelin. Dzięki temu uda się
przygotować odpowiednią liczbę tostów bez nadmiernego zużycia energii elektrycznej.
Urządzenie od Royal Catering dysponuje mocą 2500 W, pozwalającą szybko osiągnąć optymalną temperaturę. Czas pracy (0 5 min) określany jest za pomocą timera, zaś jej rozpoczęcie sygnalizuje specjalna lampka. Toster charakteryzuje
się systemem automatycznego wysuwania pieczywa, które po zakończeniu opiekania wyskakuje z otworów. Towarzyszy
temu sygnał dźwiękowy. Opisywany sprzęt wykonany został ze stali nierdzewnej, odpornej na trwałe zabrudzenia oraz
uszkodzenia mechaniczne w postaci otarć, zarysowań i wgnieceń. Dzięki specjalnej, wysuwanej tacce na okruchy, model
RCET-6E łatwo jest utrzymać w czystości. Cztery gumowane nóżki zapewniają stabilność i dużą przyczepność do powierzchni.
Cechy produktu:
-

Duża wydajność
Na 2, 4 lub 6 tostów
System automatycznego wysuwania pieczywa
Stal nierdzewna
Szufladka na okruchy
Gumowane nóżki

Parametry techniczne:
-

Model - RCET-6E
Nr katalogowy - 1331
Stan artykułu - Nowy
Materiał - Stal nierdzewna
Moc - 2500 W
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-

Liczba szczelin tostowych - 6
Szerokość szczeliny tostowej - 1,5 cm
Timer - Od 0 do 5 min
Wymiary szuflady na okruchy (DxS) - 205 x 185 mm
Przewód zasilający - 1,6 m
Wymiary (DxSxW) - 41 x 26,5 x 21,5 cm
Waga - 5,8 kg
Wymiary wysyłki (DxSxW) - 47 x 30 x 29 cm
Waga wysyłki - 6,5 kg

W zestawie:
- toster
- instrukcja PL
Nasze urządzenia posiadają deklarację zgodności CE niezbędną dla Sanepidu.
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