
InoPa
Kipsteger med rustfri pande

Størrelser

Tilgængelig i 25, 38, 49 dm2

Egenskaber

Pande i rustfrit stål

Let at rengøre

Den rustfrie pande er uden samlingen i madområdet og nem at rengøre grundigt

efter brug uden at der opstår risiko for rustdannelse.

Hængslet låg

Hængslet rustfrit låg

Låget er hængslet og afbalanceret med en gasfjeder, så det let kan åbnes og ikke

utilsigtet falder i.

Temperaturstyring med termostat og effekt
regulering

Skånsom opvarmning

Varmetilførslen styres både på temperaturen og effekten, så der også kan opnås

skånsom opvarmning til den ønskede temperatur.
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Elektrisk kip

Nem og sikker kipning

Kipfunktionen er elektrisk og betjenes med en drejeknap på side af panden. 

Lav pandedybde for nemmere stegning

Let at vende maden, mindre risiko for at brænde sig

Den lave pande gør det nemmere at vende maden i panden mens det stadig er

muligt at braisere eller tilberede mindre mængder sauce. Når maden vendes i lav

pande reduceres risikoen for forbrænding da brugeren ikke skal 'ned i panden' for

at vende stykkerne.  

To stegezoner

To separat styrede zoner

Den mellemste og største model er udstyret med to separate varmezoner, så det

er muligt f.eks. at stege på den ene zone og samtidigt holde maden varm på den

anden.

Ekstraudstyr

Fodpedal

Håndfri betjening af kipfunktionen

Fodpedalen til kip-funktionen for kipstegere på ben.
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Luftgardin

Luftgardinet giver bedre arbejdsmiljø omkring kipstegeren

Luftgardinet blæser luft gennem små huller i et rør i fronten af kipstegeren. Dette

beskytter brugeren mod varme og damp fra stegningen. Hvilket er en stor

forbedring af arbejdsmiljøet for brugeren. 

Røret kan afmonteres for rengøring. 

Luftgardinet findes med ventilator eller kan tilsluttes det centrale system.

120 mm dyb pande

120 mm dybde giver flere anvendelses muligheder

I den 120 mm dyb pande kan der også tilberedes mindre portioner af

sammenkogte retter og lignende.

230V og 440V

Modeller til 230V eller 440V

Kipstegerne kan levers til 230V eller 440V. Bemærk dog at effekten kan variere.

Sidehylde

Sidehylder monteret på siden af InoPa

Sidehylden kan monteres på højre, venstre eller begge sider af kipstegeren og er

en parktisk frasætningsplads for redskaber og ingredienser.  

Løst låg

Erstat det hængslede låg med et løst

Ved kipstegeren med løst låg skærmer låget ikke for udsyn under brug af panden.

Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer. Betingelser for udskrivningsfejl.
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