
CS-200
Termolampa pro krájení masa

CS-200/S

Standardní vlastnosti
•  Technologie HALO HEAT - řízený zdroj rovnoměrného tepla 

vyzařovaného přímo z povrchu základny.
•  Lampa, která je součástí základny, zajišťuje další ohřívání povrchu 

produktu a tím vyšší kontrolu teploty.
•  Plně vyjímatelná hygienická porcovací deska s úpravou pro 

zachytávání šťávy. Certifikace NSF a USDA.
•  Povrch základny je zapuštěný, aby odkapávající tekutiny nemohly 

přetékat.
•  Vyhřívaná základna nabízí možnosti nízkého, středního nebo 

vysokého ohřevu.
•  Kompatibilní se zařízením Cook & Hold a Cook & Hold smoker, 

vyhřívanými skříněmi nebo vhodné pro umístění na jakýkoli povrch.
•  Na přání kryt z čirého skla, který se snadno zasouvá a splňuje nové 

požadavky NSF.
•  Nízká spotřeba energie. 

Maximální hmotnost produktu: 32kg

KAPACITA

Konfigurace (vyberte vždy jednu možnost)
■ CS-200 ⬜  CS-200/S

Elektrické napájení

■	120V   ⬜  230V    

Volitelné příslušenství (vyberte všechny platné možnosti) 

Deska na krájení
■ Plná velikost: 550mm x 550mm x 13mm  (BA-28066)

■ Poloviční velikost: 273mm x 550mm x 13mm  (BA-29244) 

Držák na porcování
■ Prime rib (HL-2635)

■ Steamship round (velká pečeně)  (4459) 

Termolampy Alto-Shaam udrží jídlo čerstvé, horké a připravené pro
servírování při správné teplotě. Maximalizují vizuální přitažlivost při
zachování teploty a kvality potravin. Jemná a přesná technologie
Halo Heat® vyzařuje teplo přímo z povrchu základny, zatímco
lampa udržuje okolí jídla teplé, aniž by se jídlo vařilo nebo
vysušovalo.
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CS-SPC-0002 - 12/19   Z důvodu snahy o neustálé zlepšování produktů podléhají tyto specifikace změnám bez předchozího upozornění.

CS-200 V Fáze Hz A kW Kabel & Zástrčka

120V 120 1 60 6.3 0.75 NEMA 5-15p
15A-125V zástrčka

230V 230 1 50/60 3.26 0.75 Plugs rated 250V
CEE 7/7

CH2-16P

BS 1363

AS/NZS 3112
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•  Zařízení musí být instalována vodorovně.
•  Zařízení se nesmí instalovat na místě, kde by na ni mohla působit pára, tuk, kapající voda, 

vysoké teploty nebo jakékoli jiné výrazně nepříznivé podmínky.
•  Záruka se nevztahuje na případy, kdy je základna zatopena nebo ponořena do vody. 

ROZMĚRY

OVĚŘTE JAKO 
PRVNÍ 

ELEKTRICKÉ 
PARAMETRY

5-15P

CS-200
Specifikace

Model Čistá hmotnost
CS-200 
CS-200/S 

CS-200 
CS-200/S 

Vnější rozměry (V x Š x H)
842mm x 654mm x 744mm
842mm x 660mm x 782mm

Přepravní hmotnost* 
68 kg
77 kg

27 kg
na dotaz

Přepravní rozměry (D x Š x V)*
889mm x 889mm x 1041mm
889mm x 889mm x 1041mm

* Informace o vnitrostátní pozemní přepravě. Exportní hmotnost a rozměry na dotaz.
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