
iVide Plus Sous vide termic
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Pompă termică de înaltă precizie sous vide cu control al
temperaturii. Interfață cu ecran tactil de 4 inch. Conceput
pentru a se potrivi cu orice vas rotund sau plat cu o adâncime
minimă de 16,5 cm cu ajutorul unei cleme. Cele mai bune
performanțe până la 80 de litri. Temperatura de lucru de la 5˚C
la 99˚C, cu o precizie de 0.07˚C. Timerul poate fi setat între 1
minut și 99 de ore. Mai multe mașini pot fi gestionate din App.
Oferă o stabilitate excepțională la temperatură. Dispozitivul
de protecție oprește aparatul în caz de utilizare accidentală
fără apă. Pompă de circulație pentru a elimina zonele reci și
calde. Senzor de temperatură pentru a preveni supraîncărcarea.
Include geanta de depozitare. IPX7, poate rezista stropilor și
submersiunii accidentale. App: Faciliteaza controlul precis al
temperaturii de oriunde. O colecție de peste 600 de rețete. Sous
Vide Calculator: Am făcut toate testele și cercetările pentru
dvs., ceea ce înseamnă că nu mai parcurgeti internetul pentru
informații. Rețetă Memorie: păstrați-vă propriile intervale
de timp și temperaturi. Istoricul gatitului: pentru un control
mai bun HACCP, pastreaza ultimele 10 retete si temperaturi.
Gătitul cu mai multe dispozitive: Control mai multor mașini
de gătit formează o aplicație. Notificări pentru confirmarea
momentului când apa este la temperatură dorita și mâncarea
este gătită. Cand timpul de gătire este complet, nu vă faceți
griji, aplicația va păstra alimentele la temperatura optimă
pentru a le mentine.

Specificații
Materiale : Oțel inoxidabil
Domeniu de utilizare : Interior, Bucătărie
Voltaj : 230
Intervalul de temperatură de la
(°C)

: 5°C

Intervalul de temperatură până
la (°C)

: 99°C

Gradaţie : 0.07
Unitate de gradare : °C
Este necesar un electrician : Nu

Ambalat per : 1
Tipul de ambalaj : Cutie
Lățime (mm) : 130
Adancimii (mm) : 145
Înălțime (mm) : 330
Putere (intrare) (W) : 2200
Programabil : Nu
Robinet de scurgere : Nu
Measurements : 130x145x(H)330

Specificații de transport
EAN : 8711369222997
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 3.9
Greutate netă (kg) : 3

Export carton length (mm) : 395
Export carton width (mm) : 385
Export carton height (mm) : 380
Quantity per export carton : 4
Sales units per pallet : 96
Plastic packaging (gram) : 109
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