
Nowy, samoregulujący się system 
grzewczy do serii blu'box 52 lite
Plug & Play – podłącz i grzej 

MADE IN
GERMANY



Idealne do transportu gorących potraw
Samoregulujący się system grzewczy dla serii blu'box 52 "lite": wysokiej jakości 
technologia grzewcza rozprowadza ciepło szybko i równomiernie wewnątrz pojem-
ników blu'box 52. Prostą obsługę gwarantuje zastosowanie zasady "plug & play" 
(podłącz i grzej)  

Zalety systemu grzewczego

 > prosta obsługa (włączyć wtyczkę  
i gotowe) 

 > chroniony przed uderzeniami, żadnych 
wystających elementów 

 > przy otwartych drzwiach pojemnik nie 
wywraca się 

 > prosty demontaż grzałki, dzięki czemu 
pojemnik można myć w zmywarkach

 > w ten system można doposażyć już 
istniejące pojemniki serii blu'box 52 

 > certyfikaty GS, EMC zgodne z VDE   

Nr art. 8003185
 > prosta obsługa 
 > samoregulująca się technologia grzewcza 
 > podgrzewanie pojemnika do ok. + 80 °C
 > pobór mocy: 500 W 

Nowy system grzania powietrzem obiegowym "lite" 

Próbę wykonano przy pustym pojemniku blu'box > pozycja 
mierzenia środkowa > temperatura w pomieszczeniu ok. + 20 °C

Rozkład temperatury /Pobór moc

90 °C 1000 W

60 °C

30 °C
500 W

0 °C 0 W

ca. + 80 °C

60 min30 min



Istnieje możliwość doposażenia wszystkich 
modeli blu'box 52

Wszystkie modele blu'box 52 można po prostu 
doposażyć w nowy system grzewczy. Wystarczy kil-
koma ruchami bez konieczności używania narzędzi 
wymienić stare drzwi na nowe ze zintegrowanym 
samoregulującym się elementem grzewczym.

Pojemniki wykonane z odpornego na uderzenia PPC spełniają najwyższe higieniczne 
wymagania. Mieszczą do 2 pojemników GN 1 / 1 o głębokości 200 mm (lub ich podziały), 
lub do 12 tac EN (w zależności od wersji wykonania).

W ten sposób posiadane już przez Państwa produk-
ty blu'box 52 osiągną najnowszy stan techniczny. 
Regulacja temperatury odbywa się  automatycznie. 
Wystarczy po prostu podłączyć wtyczkę do gniazdka 
i grzałka już zaczyna grzać.

Pojemniki GN które wkłada się do blu'box nie mogą 
mieć wyższej temperatury niż + 100 °C. System grzewczy 
można w prosty sposób zamontować i wymontować.

Można wkładać dowolnie pojemniki GN lub EN, 
których maksymalna temperatura nie może przekroc-
zyć + 250 °C.

Nr art. 4000680Nr art. 4000679

NOWOŚĆ



Mocne produkty do profesjonalnych kuchni. 
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