Αυτόκαυστος

• Πολλαπλό αρχικό και τελικό κενό αέρος Type B EN 13060
• ∆ιαγνωστικά τέστ HELIX & DICK & BOWIE, µέγιστη ασφάλεια, κορυφαία
ευρωπαϊκή ποιότητα
• ∆υνατότητα άµεσης πρόσβασης για έλεγχο και αλλαγή του νερού στο
εσωτερικό του κλιβάνου
• Eνσωµατωµένος εκτυπωτής
• Ψηφιακή οθόνη για όλες τις ενδείξεις, τις λειτουργίες και τα διαγνωστικά
σφαλµάτων
• Eύχρηστα προγράµµατα για διαφορετικά φορτία µε ΣΥΝΟΛΙΚΟ χρόνο
από µόλις 33’
• Mοντέλο 18 και 24 λίτρων και τα δύο µε τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις
και 4 δισκάρια (αλλάζει το βάθος του κάδου µόνο)
• Eξωτερικές διαστάσεις (πρόσοψη Χ ύψος Χ βάθος) 45 Χ 45 Χ 61 cm για τα
18 λίτρα και τα 24 λίτρα
TIMH: 3900 € (18lt), 4400 € (24lt)

Αυτόκαυστος

Ε5 N Class
• Eύχρηστα προγράµµατα για διαφορετικά φορτία µε ΣΥΝΟΛΙΚΟ χρόνο
από 52’
• Mοντέλο 18 λίτρων µε 4 δισκάρια
• Eξωτερικές διαστάσεις (πρόσοψη Χ ύψος Χ βάθος) 45 Χ 39 Χ 50 cm
• ∆ιαθέσιµος µόνο στα 18 λίτρα
TIMH: 2200 € (18lt)

Κλίβανος ξηράς

Αυτόκαυστος

PRESTIGE 2100

TAU

• Aυτόκαυστος κλίβανος κατηγορίας N από τη Μεγάλη
Βρετανία µε χωρητικότητα 9lt
• 1 πρόγραµµα αποστείρωσης στους 126°C/1.4 bar µε
συνολικό χρόνο 20’
• Aξιόπιστη και οικονοµική λύση
TIMH: 850€ Κωδικός: PREEM21001XP

Κλίβανος ξηράς µε εξωτερικές διαστάσεις 38Χ31Χ44cm
(ύψος Χ βάθος Χ µήκος)
TIMH: 360 € Κωδικός: TAUEMKLIBANO
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ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΙ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

E9 Med B Class
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Λουτρό υπερήχων

Λουτρό υπερήχων

E3D

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΙ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

E4D
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Λουτρό υπερήχων µε δύο γεννήτριες και τεχνολογία
Euronda Sweep mode για αποτελεσµατικότερη λειτουργία.
Θέρµανση, χρονοδιακόπτης LED, χωρητικότητα 3,5 lt,
περιλαµβάνει ειδικό καλαθάκι και ποτηράκι. Εξωτερικές
διαστάσεις (πρόσοψη Χ ύψος Χ βάθος) 315Χ255Χ165 mm
Κωδικός: EUREM113152 TIMH: 990€ µε καλαθάκι

Συστήµατα απόσταξης νερού

Λουτρό υπερήχων µε δύο γεννήτριες και τεχνολογία
Euronda Sweep mode για αποτελεσµατικότερη λειτουργία.
Θέρµανση, χρονοδιακόπτης LED, χωρητικότητα 3 lt,
περιλαµβάνει ειδικό καλαθάκι και ποτηράκι. Εξωτερικές
διαστάσεις (πρόσοψη Χ ύψος Χ βάθος) 26Χ22Χ16 cm
Κωδικός: EUREMNEWE3D/ACC
TIMH: 650€ µε καλαθάκι

Συσκευή λίπανσης & καθαρισµού χειρολαβών

iCare
Aquafilter: Αποστάζει άµεσα (1 lt/min )
το νερό της βρύσης (<15µS/cm).
Συνδέεται µε πιστόλι για να σας προσφέρει
άµεσα απιονισµένο νερό. Απαραίτητη
η σύνδεση µε ρυθµιστή πίεσης.
Κωδικός: EUREMAQFILN
TIMH: 500 €
Αquadist: Απιονιστής νερού µε
χωρητικότητα 4 lt. Απιονίζει 700ml
ανά µία ώρα.
Κωδικός: EUREMAQDIST
TIMH: 250 €

Tελευταία λέξη στην αυτόµατη λίπανση των
χειρολαβών και τον καθαρισµό τους µε πεπιεσµένο
αέρα. ∆έχεται παράλληλα 4 χειρολαβές όλων
των κατασκευαστών.
Kωδικός: NSKMHICARE TIMH: 1.600€

Μικροαποστειρωτήρας χαλαζία/άλατος

TAU

Σακουλοποιός

Euroseal

Μικροαποστειρωτήρας
χαλαζία και άλατος.
Θερµοκρασία 230°C
µε κάδο διαµέτρου
3,2 εκ Χ 5εκ ύψος.
Εξωτερικές διαστάσεις
13 x 14 x 19 εκ.
Κωδικός: TAUEMQ150
TIMH: 190 €

Εξασφαλίζει τέλεια σακουλοποίηση µε κόλληση 12µµ.
Σακουλοποιεί συσκευασίες µε διαστάσεις έως 310µµ και
δέχεται έως 6 ρολά. ∆ιαστάσεις (ΠλάτοςΧΒάθοςΧΎψος)
44Χ39Χ32 cm
Κωδικός: EUREMTEURO TIMH: 600 €
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