
R-2100AT

UNIEK "TWIN TOUCH" BEDIENINGSPANEEL
100 ZELF TE PROGRAMEREN KOOKPROGRAMMA'S
2 GASTRONORM SCHALEN (1/3), NAAST
ELKAAR TE PLAATSEN
2100W MAGNETRONVERMOGEN
TIPTOETS BEDIENING
OVENCAPACITEIT VAN 20 LITER
5 EXPRESS ONTDOOI PROGRAMMA'S
11 VERMOGENS INSTELLINGEN EN 4
KOOKFASES

De R-2100AT is voorzien van een tweevoudig tiptoets bedieningspaneel. Hij is namelijk zowel via de tiptoetsen aan de
onderkant als aan de bovenkant van het apparaat te bedienen. Door deze unieke eigenschap is deze professionele magnetron
overal in de horecakeuken te plaatsen zodat de magnetron op elke hoogte eenvoudig bediend kan worden. Met alle knoppen nu
direct binnen handbereik en een bedieningspaneel dat altijd op ooghoogte staat, worden fouten voorkomen en worden
verkeerde menu’s niet meer geselecteerd. De bereidingssnelheid van de maaltijden blijft op deze manier altijd hoog, ook tijdens
drukke periodes. De 2100AT is verder voorzien van twee magnetronbuizen die een zeer hoog vermogen van 2100 Watt
afgeven. Ook is er rekening gehouden met de standaard maten van de ovenschalen bij het bepalen van de afmeting van de
oveninhoud. Zo passen er exact twee 1/3 gastronorm schalen naast elkaar in de ovenruimte van de magnetrons. Dit maakt het
geheel nog efficiënter. De 100 zelf in te programmeren kookprogramma’s en de dubbele/driedubbele hoeveelheidtoets maken
het mogelijk om uw gerechten in een handomdraai op te warmen. Dit zorgt voor een snelle(re) service en tevreden gasten.  Met
het ontdooiprogramma wordt vlees en gevogelte snel ontdooid. De R-2100AT beschikt ten slotte over 11 verschillende
vermogensinstellingen, 4 kookfasen en een keramische bodem. Deze professionele magnetron staat garant voor veel
bedieningsgemak in de professionele keuken.

http://www.sharp.nl
http://www.sharp.nl/cps/rde/xchg/nl/hs.xsl/-/html/productdetails.htm?product=R2100AT&cat=200
http://www.sharp.nl/cps/rde/xchg/nl/hs.xsl/-/html/productdetails.htm?product=R2100AT&cat=200


ALGEMEEN

Magnetron vermogen (W):  2100
Magnetron vermogeninstellingen:  11 (0% - 100%)
Tijdingave: (afhankelijk van het vermogen):  up to 120 minutes
Geheugeninstelling voor menu's:  100
Voorgeprogrammeerde kookprogramma's:  10
Programmeerbare kookfases:  4
Handmatige bediening:  
Herhaling kookopdracht:  
Programmawerking:  
Dubbele hoeveelheid toets:  
Express ontdooi toets:  
Counter check functie:  
Foutmelding:  
Starttoets:  
Instelbaar volume signaaltonen:  
Tijdcontrolle: mechanisch (m/c) , elektronisch (t/c):  t/c
Checkup key for memory setting:  
Ovenruimte in liter:  21
Luchtinlaat:  
Spatbescherming (boven):  
Roestvrijstalen ovenruimte met keramisch plateau:  
Roestvrijstalen behuizing:  
Gebruiksaanwijzing met kookvoorbeelden:  
Stapelbar:  
Gelijkmatig koken:  Stirrer system

TECHNISCHE GEGEVENS

Binnenafmetingen (BxHxD) mm:  356 x 177 x 326
Buitenafmetingen (BxHxD) mm:  445 x 346 x 573
Gewicht (kg):  33,5
Electrische aansluiting:  230 V, 50 Hz, single phase
Zekering:  16 A , time lag
Netspanning:  max: 3,0 kW
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