
Modular Cooking
4 brännare med gasugn (2,2 kW).

OBS: EJ GODKÄND FÖR STADSGAS.
Inkl. 1st galler och 1st kantin 440x38

Produkt #

Modell #

Namn #

SIS #

AIA #

Kort specifikation

Pos.

.

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.se

285571 (SCFGG700) 4 brännare med gasugn (2,2
kW). OBS: EJ GODKÄND
FÖR STADSGAS. Inkl. 1st
galler och 1st kantin
440x380x30

Constructed completely in 304 AISI stainless steel. Rounded edges
and rear splashback. Enamelled cast-iron pan support grids. High-
power burners, with flame spreaders, sealed to the top. Separate piezo
ignition for each burner; flame failure device.
Gas oven, oven chamber in stove enamelled sheet steel, internal
lighting, removable self-cleaning panelling, thermostatically
controlled temperature to 270°C.Timer.
Supplied with n. 1 grid and n. 1 enamelled tray.

Huvudfunktioner
• Brännare med lågregulator.
• Gasprodukt som levereras för användning med naturgas

eller gasol, omvandlingsmunstycken levereras som
standard.

• Ugnstermostat kan ställas upp till 275°C.
• Timer från 0 till 50 minuter.
• De fyra brännarna på 3 eller 3,6 kW är utrustade med

säkerhetstermoelement.
• Kantinstöd i emaljerat gjutjärn.
• Det nedre facket består av en standardgasugn med brännare

i rostfritt stål och självstabiliserande låga under basplattan.
Ugnsutrymmet i rostfritt stål har skenor i 3 nivåer för 2/1
GN hyllor (2 ångplåtar) och ribbad emaljerad basplatta i stål.

Konstruktion
• Rät vinkel mellan enheterna för att undvika utrymmen där

smuts kan tränga in.
• Pressad arbetsbänk i ett stycke i rostfritt stål.
• Fötterna kan justeras i höjdled.
• Utvändiga paneler i rostfritt stål med Scotch Brite-

behandling.
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Gas
Gas, effekt:

285571 (SCFGG700) 15 kW 
Gastyp alternativ: LPG 
Gasintag: 1/2" 

Viktig information
Effekt främre brännare: 3 - 3.6 kW 
Effekt bakre brännare 3.6 - 3 kW 
Ugnens arbetstemperatur: 50 °C MIN; 275 °C MAX 
Ugnens invändiga dimensioner
(bredd): 460 mm 
Ugnens invändiga dimensioner
(höjd): 325 mm 
Ugnens invändiga dimensioner
(djup): 415 mm 
Yttermått, bredd 700 mm 
Yttermått, djup 600 mm 
Yttermått, höjd 850 mm 
Nettovikt: 60 kg 
Ugn brännare, effekt: 2.2 kW 


