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Profesjonalne Urządzenia Gastronomiczne 

ALFA43XE ALFA144GH1 

 

 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Model ALFA43XE ALFA144GH1 

Wymiary urządzenia  

(W x D x H) [mm] 
602 x 584 x 537 780 x 715 x 562 

Liczba tac / wymiary [mm] 4 (ref. 3820) / 435 x 320 4  / 600x400 mm lub GN1/1* 

Odstęp pomiędzy tacami [mm] 80 77 

Zasilanie [V] 230 230 lub 400 

Moc [W] 3000 8300** / 5500 / 3000 

* - o głębokości 20 mm; ** - trzy poziomy mocy, 8300 W jedynie przy podłączeniu do zasilania 400 V 

 

• zakres regulacji temperatury od 50 do 280oC, 

• zakres regulacji czasu do 99 minut, z funkcją pracy ciągłej, 

• 40 programów pieczenia, funkcja przegrzania z opóźnionym startem, 

• podwójnie szklone drzwi ze stali nierdzewnej i ze swobodnym 

przepływem powietrza, mogą być całkowicie otwarte w celu ułatwienia czyszczenia, 

• ALFA43XE: 

o obudowa ze stali nierdzewnej, komora ze stali emaliowanej, 

o zestaw 4 tac ref. 3820 (stal powlekana) w wyposażeniu standardowym, 

o jeden wentylator o stałym kierunku obrotu, 

• ALFA144GH1: 

o obudowa i komora ze stali nierdzewnej, 

o tace piekarnicze lub tace GN1/1-20 za dopłatą, 

o dwa wentylatory o zmiennym kierunku obrotu, obracające się w przeciwnych kierunkach, 

o funkcja nawilżania – bezpośredni wtrysk wody do komory roboczej, sterowanie ręczne + 3 

automatyczne poziomy nawilżania, przyłącze wody ¾” z tyłu obudowy, 

o funkcja grilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piece konwekcyjne ALFA 

ze sterowaniem elektronicznym 
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AKCESORIA ALFA43 (435 x 320 mm) AKCESORIA ALFA142/143/144 (600 x 400 mm) 

Opis Ref. Opis Ref. 

Ruszt chromowany 3729* Ruszt chromowany 3805* 

Ruszt falowany do bagietek 3735* Ruszt falowany do bagietek 3810* 

Taca powlekana 3820* Taca aluminiowa 3743* 

Aluminiowa taca perforowana 3755* Aluminiowa taca perforowana 3751* 

Taca z powłoką non-stick 3780* Komora rozrostowa na 10 tac LEV141XV** 

Komora rozrostowa na 10 tac LEV41XV** * - zestaw 4 tac / rusztów;            ** - z nawilżaniem 

Piece konwekcyjne ALFA 

Akcesoria 


