EEG-241 Evolution Elite
Open friteuse gas met 1 vat
De Henny Penny Evolution Elite open friteuse gebruikt een innovatieve technologie zodat de levensduur
en kwaliteit van de frituurolie verhoogd worden.
De compacte frituurpotten zorgen voor eenzelfde capaciteit van product ondanks een olievermindering van 40%.
De sensorgestuurde Oil Guardian geeft een automatische bijvulling voor een constant oliepeil.
De Evolution Elite technologie combineert de verminderde olie-inhoud en eenvoudige en snellere filtering
waardoor de kwaliteit wordt verbeterd en de oliekost wordt verminderd.
Door de Smart Touch Filtratie vergt het hele filterproces slechts één bevestiging. Door een druk op de knop
start het hele proces.

Technische gegevens :
* Volledig vat, split vat of combinatie.
* I-ControlTM : 10 voorgeprogrammeerde kookcycli, smeltmodus, laadcompensatie, proportiecontrole,
stationaire modus, aanpasbare filtercontrole, schoonmaakmodus en een LED display met 16 karakters.
* SmartFilter ExpressTM oliefiltersysteem met Filter BeaconTM filtratie commando en een uitwendige afvoer.
* Olie GuardianTM voor het automatisch bijhouden van het olieniveau.
* 4 draaibare wielen waarvan 2 vergrendelbaar.
* Werktuig om elementen op te tillen is inbegrepen.
* Extra stevig inox frituurvat met 7 jaar garantie.
* Hi-limit beveiliging.
* Stevige mandjes, makkelijk te reinigen.
Opties :
* 1 grote mand per kuip.
* 2 halve manden per kuip.
* FDS 210 uitstort-bewaarmodule.
* Olie afvoerkar met pomp ODS 300.
* Nachtafdekking voor het vat.
* Filterpapier.
* Oliereservoir voor auto top off regeling.
* Autolift voor automatisch in- en uithalen van de mandjes.
(in geval van autolift, geen One Touch filtering mogelijk)
* Mandjes : volledig vat of half vat.

EEG-241 Evolution Elite Open friteuse gas met 1 vat
Omschrijving
EEG-241.0 Evolution Elite Open friteuse gas met 1 vat

Prijs
excl. btw

Aantal

Totaal

€ 16.434,00

1

€ 16.434,00

1

€ 0,00
€ 260,00

1 vat gesplitst niet mogelijk
€ 177,00
€ 260,00

1 grote mand per vat (art. 85136) (prijs per vat)
2 halve manden per vat (art. 81915) (prijs per vat)
1 deksel voor vol vat (art. 03646) (prijs per vat)
2 deksels voor gesplitst vat (art. 03647) (prijs per vat) (niet mogelijk)

€ 86,00
€ 0,00

1

€ 86,00
€ 0,00

Auto lift (enkel bij full vat) (geen Smart Touch Filtratie mogelijk)

€ 1.634,00

€ 0,00

Oliereservoir voor auto top regeling (niet mogelijk voor 1 vat) (art. 03617)
Olie afvoerkar met pomp ODS 300
Directe aansluiting voor centraal olie afvoersysteem

€ 0,00
€ 2.100,00
€ 1.046,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Uitstort-bewaarmodule (dumpstation) met joint FDS 210
Warmhoudlamp voor dumpstation

€ 2.899,00
€ 1.070,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 72,00

€ 0,00

Muurbevestigingskit (art. 03156)
Borstelreinigingset (art. 14736)
Prime Filter Pads 30 stuks (art. 12090)
Beschermhandschoenen (art. 12072)

€ 106,00
€ 135,00
€ 45,00

1
1
1

€ 17.066,00

Totaal prijs excl. btw
Korting mits correcte betaling
Prijs excl. Btw
Korting enkel geldig mits strikt correcte opvolging van de betalingsvoorwaarden.
Prijzen opties enkel geldig in globaal pakket met toestel.
Offerte 14 dagen geldig in functie van dollarkoers.

€ 106,00
€ 135,00
€ 45,00

33,00%

€ 5.631,78
€ 11.434,22

