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Model SEM 600 Q SEM 600 B SGM 600 

Wersja [Elektryczna] [Elektryczna] [Gazowa]

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 600 x 640 x 590 600 x 640 x 590 600 x 640 x 590

Wymiary powierzchni grzewczej [mm] 495 x 375 495 x 375 495 x 375

Elementy grzewcze tuby kwarcowe grzałki metalowe -

Zasilanie [V] 230 230 LPG lub NG

Moc [W] 3000 3000 5300

Waga [kg] 49 49 53

Cena netto [PLN] 6 190,- 6 290- 9 450,-

Salamandry elektryczne - SEM 600:
• dwie niezależne strefy grzewcze,
• płynnie regulowana płyta górna umożliwia precyzyjną

obróbkę potraw różnych rozmiarów,
 • SEM 600 Q: wyposażony w tuby kwarcowe (1050°C);

 4 promienniki kwarcowe na każdą strefę grzewczą,
• SEM 600 B: grzałki metalowe
• wyposażony w wysuwaną tacę na resztki.

Salamander gazowy - SGM 600:
• dwie niezależne strefy grzewcze,
• płynnie regulowana płyta górna umożliwia precyzyjną
 obróbkę potraw różnych rozmiarów,
• elementy grzewcze – wysokiej wydajności palniki
 gazowe (o szerokości 60 mm),
• wyposażony w wysuwaną tacę na resztki.
• Zużycie gazu NG - 0,48 [m3/h]
• Zużycie gazu LPG - 0,395 [kg/h]

Salamandry elektryczne i gazowe

SEM 600 SGM 600

Salamandry elektryczne - SEM 800:
• trzy niezależne strefy grzewcze,
• płynnie regulowana płyta górna umożliwia precyzyjną
 obróbkę potraw różnych rozmiarów,
 •
 

SEM 800 Q: wyposażony w tuby kwarcowe (1050°C);

 
4 promienniki kwarcowe na każdą strefę grzewczą,

•
 

SEM 800 B: grzałki metalowe
•
 

wyposażony w wysuwaną tacę na resztki.

Salamander gazowy - SGM 800:
• trzy niezależne strefy grzewcze,
• płynnie regulowana płyta górna umożliwia precyzyjną
 obróbkę potraw różnych rozmiarów,
• elementy grzewcze – wysokiej wydajności palniki
 gazowe (o szerokości 60 mm),
• wyposażony w wysuwaną tacę na resztki.
• Zużycie gazu NG - 0,79 [m3/h]
• Zużycie gazu LPG - 0,592 [kg/h]

Salamandry elektryczne i gazowe

SEM 800 Q SGM 800

Model SEM 800 Q SEM 800 B SGM 800 

Wersja [Elektryczna] [Elektryczna] [Gazowa]

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 800 x 640 x 590 800 x 640 x 590 800 x 640 x 590

Wymiary powierzchni grzewczej [mm] 740 x 375 740 x 375 740 x 375

Elementy grzewcze tuby kwarcowe grzałki metalowe -

Zasilanie [V] 400 400 LPG lub NG

Moc [W] 4500 4500 8100

Waga [kg] 60 60 70

Cena netto [PLN] 9 560,- 9 560,- 11 990,-


