
ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LKONVEKTIONSUGN

FCF-3 GN 2/3

Nätspänning 220/230 V,
1N, 50/60

Nettovikt - kg 45
    fläktmotor 0.1
    elektrisk 2.6
    tillagningsutrymme 2.5
Effekt - kW
    höjd 240
    djup 354
    bredd 347
Invändiga mått - mm
    höjd 370
    djup 410
    längd 550
Utvändiga mått - mm
Konvektion l
    Varmluft 250
Program - °C
Gejderavstånd - mm 60
Antal kantiner 3
Anslutning Elektrisk

FCF02EV
240036

EGENSKAPER MODELLER
TEKNISKA DATA

SORTIMENT 
  
  En serie som kombinerar erfarenhet och 
nytänkande, har stor kapacitet, är av hög 
kvalitet och ekonomisk att använda.  Den 
idealiska lösningen för köket där det behövs 
en ugn med:           
  
� liten dimension
� låg installerad effekt 
� flexibel användning
� minskad energiförbrukning
� stor tillförlitlighet
  
Serien består av 1 elektrisk ugn för 3 galler 
GN 2/3. Bäst för traditionell matlagning i ugn; 
kakor och efterrätter, kött, fisk, grönsaker, 
gratänger samt uppvärming av kylda och 
frysta rätter. 
  
 Ugnen kan placeras på bänk tack vare de 
justerbara benen som ingår. 

KONTROLLPANEL
� Kontrollpanelen har en huvudkontroll för 
att sätta på ugnen och innerbelysningen, 
sätta fläkten i upptiningsläge med 
rumstemperatur, samt att ställa in 
temperaturen mellan 50°C till 250°C.
� Timer för inställning av tid från 0 till 120 
minuter.När sluttiden nås stängs värme och 
fläkten av samt ett larm hörs.
� Manuell insprutning av ånga i 
ugnsutrymmet.
� Lampor indikerar att: ugnen är påslagen, 
termostat och temperatur är i funktion.
 
  
TILLAGNING
� Ugnen har jämn värmespridning och olika 
typer av matvaror kan tillagas samtidigt utan 
att ta smak av varandra. 
� Snabbnedkylning av ugnen med hjälp av 
öppen ugnslucka. 
� Möjlighet till manuell insprutning av ånga 
med hjälp av knapp på kontrollpanelen.  
 
  
PLACERING
� Det går att placera 2 ugnar ovanpå 
varandra (pelarinstallation).
 
 

MATERIAL
� Sidor, dörr, baksida och topp i rostfritt stål 
AISI 304. Ugnsutrymme i rostfritt stål.
� Högerhängd dörr med härdat glas och 
värme- och åldringstålig packning. 
� Värmeelementet är placerat nära fläkten.
 
  
RENGÖRING
� Ugnsutrymmet har rundade hörn för att 
underlätta rengöringen. 
� Gejderställningarna är löstagbara, inga 
verktyg behövs. 
 
   
CERTIFIKAT
� Ugnen uppfyller de internationella 
standardkraven och är H m rkt. 
 
  
TILLBEHÖR SOM INGÅR
� n.1 plåt GN 2/3.
� n.1 galler GN 2/3.
� n.1 lampa för invändig belysning
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LSTEKGALLER FÖR GN 2/3 UGNAR 922284

NON-STICK UNIVERSALPANNA GN 2/2 H=20MM 922285
2 GALLER GN 2/3 FÖR UGNAR 921049
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TILLBEHÖR MODELLER
TILLBEHÖR

EI - Elektrisk anslutning 220/230 V, 1N, 50/60
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