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P9EBI120
P9EBI120
Barbekü Izgara Elektrikli 120x90 / Electric Barbecue Grill 120x90

• Ergonomik, modern tasarım. 

• Kompakt cihaz, mükemmel 

performans

• Güçlü , verimli ısı plakaları

• Paslanmaz çelik gövde

• Hijyenik, kolay temizlenebilir

• Birinci kalite malzeme 

• Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz

• Kolay, pratik kullanım

• Ergonomic, modern design.

• Compact appliance, great 

performance.

• Powerful,  efficiency hot plates

• Stainless steel body

• Hygienic , easy to clean

• First class components

• Enduring, sturdy appliance

• Easy, practical to use

Model
Model

Ölçüler
 Dimension

(mm)

Güç
Power
(kW)

Voltaj
Voltage
(V-Hz)

Ağırlık 
Weight

(kg)

Paket Ölçüleri 
Package Dimensions

(mm)

Paket Ağırlık 
Package Weight

(kg)

Paketli Hacim
Package Volume

(m³)

P9EBI120 1200x900x850 22,5 400 V 3 N PE 50/60 123 1240x990x1070 135 1,313

P9EBI120
Set Üstü / Countertop

1200x900x380 22,5 400 V 3 N PE 50/60 87 1240x990x600 98 0,736
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P9EBI120
P9EBI120
 Barbekü Izgara Electric 120x90 
 Electric Barbecue Grill 120x90

• 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304  

paslanmaz çeliktir.

• Paslanmaz çelik incoloy  uzun ömürlü 

rezistanslar kullanılmıştır.

• Pişirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı 

döküm demirdir.

• Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine 

su sızmalarını önler.

• Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz 

yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı 

için hijyen sorunu oluşmaz.

• 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ 

sıçramasını önler

• Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca 

boşaltılabilir.

• 2 mm thickness work top is made of AISI 304 

stainless steel

• Incoloy stainless steel long life heaters.

• Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area

• Special design control button prevents water 

infiltration into the panel.

• Appliances has right-angled side edges, there 

are no gaps when they are connected each 

other, it eliminates the hygiene proplems

• 3 mm stainless steel guard preventing oil splash

• Removaable oil collector can be easily emptied

• Döküm demir altına konumlanan 

rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar

• Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş 

gider deliği vardır.

• 50-300 °C termostat kontrolüyle  sıcaklığı 

ayarlayabilirsiniz.

• Döküm ızgaranın  yivli tarafında et veya 

tavuk, düz tarafında balık veya sebze 

pişirebilirsiniz.

• Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz

• 9 adet 2,5  kW gücünde rezistans kullanılır.

• Toplam güç  22,5 kW’dır.

• Set üstü ve dolaplı seçenekleri mevcuttur, 

cantilevere montaj edilebilir.

• Heaters located under the cast iron provide 

a uniform temperature distribution

• Thanks to oil channel and large drain hole, 

make cleaning easy

• 50-300 °C thermostat for  heat control

• You can cook meat or chicken on the ribbed 

side of the casting grill, fish or vegetables on 

the flat side

• Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz

• 9 units 2,5 kW  heaters are used.

• Total power is 22,5 kW

• It can be use on the bench , can be 

mounted on base cupboard or cantilever 

systems

• Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının 

istenen değerin üzerine çıkması önlenir.

• Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun 

üretilmiştir.

• The thermostat control prevents the plate 

temperature from exceeding the set value.

• Compliance with CE standards and 

directives


