
JDL-C35A3

Εστίες επαγωγικές

Μοντέλο Διάμετρος 
τηγανιού

Ισχύς 
230Volt

Ρύθμιση 
ισχύος Θερμ/σία Διαστάσεις 

mm Βάρος Τιμή €

JDL-C35A3 Ø260mm 3,5Kw 

3,5kW 

5Kw 

8Kw 

7Kw 

BT-800A

JDL-C35A3-W

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Μονή, ανοξείδωτη, επιτραπέζια. Διαθέτει χρονοδιακόπτη από 0-180 λεπτά και οθόνη 
LED. Φέρει επίσης ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης. Ρύθμιση ισχύος 1-10 (500-3500 Watt). 

Το μοντέλο E500A δέχεται μόνο τηγάνια inox χωρίς επίστρωση.

new model
best price

new model
best price

E500A BT-700D3

Εστία επαγωγική 

ηλεκτρονική 60-240ºC 34x42x9,8 5,5 145

JDL-C35A3-W (wok) Ø27,7mm ηλεκτρονική 60-240ºC 34x43,5x12 5,8 180

E500A Ø29,5cm ηλεκτρονική 60-240ºC 52,5x40,1x17,2 8,6Kg 410

BT-800A Ø 400mm

μηχανική 60-240ºC 39x69x17,2 13Kg 750

μηχανική 60-240ºC 54x50x18 11Kg 1260

BT-700D3 2 x Ø24cm

Επαγωγικές εστίες από την Polyscience. 
Τεχνικά  χαρακτηριστικά: Επιτραπέζια. Με θύρα USB. 
Διπλός ανεμιστήρας για το κρύωμα της επαγωγικής. Οθόνη 
LCD Tritan. Με χρονοδιακόπτη 72 ωρών και επιλογές : 
reheat, continue, keep warm και stop cook-
ing. Θερμοκρασία: 30-250°C. Συνοδεύεται 
από ειδικό σένσορα για την πιο αξιόπιστη 
και ακριβή επιλογή της θερμοκρασίας από 
0 - 300°C. Απόκλιση ± 1°C. Ισχύς: 100-
1800Watt. 
Διαστάσεις: 350x470x110mm. 
Μοντέλο The Control Freak
Βάρος: 9,5Kg
Τιμή: 1550 €
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30.40393 εστία induction «3500 D»
239711 230 V - 3.500 W

34x44 cm | 12 cm

30.40465 εστία induction «Wok 3500 D»
239766 230 V - 3.500 W

34x45 cm | 12 cm

εστία induction «3500 D»

εστία induction «Wok 3500 D»
• Ιδανική για την προετοιμασία θρεπτικών γευμάτων.

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους.

• Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας.

• Οι ρυθμίσεις ανταποκρίνονται άμεσα στις αλλαγές προς τα πάνω
και προς τα κάτω.

• Κατάλληλη μόνο για χρήση με σκεύος wok 239773.

• Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας μέσω οθόνης
αφής

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους και διπλό εξαερισμό.

• Κατάλληλη για σκεύη με ελάχιστη διάμετρο πάτου 14 cm 
και μέγιστη 28 cm. 

• Ποδαράκια ρυθμιζόμενα 
καθ’ ύψος.

30.40942 εστία induction «3500 D XL»
239698 230 V - 3.500 W

39x50 cm | 12 cm

εστία induction «3500 D XL»
• Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και ώρας μέσω οθόνης

αφής

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους και διπλό εξαερισμό.

• Κατάλληλη για σκεύη με ελάχιστη διάμετρο πάτου 14 cm 
και μέγιστη 32 cm. 

• Ποδαράκια ρυθμιζόμενα 
καθ’ ύψος.

*30.40466 σκεύος Wok, ιδανικό για χρήση στο 30.40465
239773 36 cm | 18 cm

Wok
• Υλικό 3ply (3 φύλλων).

• Με χερούλι από ανοξείδωτο ατσάλι με μαλακή λαβή. 

• Με καπάκι από ανοξείδωτο ατσάλι. 

• Ιδανικό για χρήση με την εστία induction «Wok 3500 D» 30.40465.
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συσκ.: 1 255 €

συσκ.: 1 270 €

συσκ.: 1 215 € συσκ.: 1 76 €
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30.41151 εστία induction «5000 D XL»
239322 400 V - 5.000 W

39,8x51,5 cm | 16,8 cm

εστία induction «5000 D XL»
• Ψηφιακή ρύθμιση ισχύος, θερμοκρασίας και 

ώρας μέσω οθόνης αφής.

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Με εύκολα καθαριζόμενο φίλτρο λίπους 
και διπλό εξαερισμό.

• Κατάλληλη για σκεύη με 
ελάχιστη διάμετρο πάτου 14 cm και μέγιστη 32 cm. 

• Ποδαράκια ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.

• Λειτουργεί στα 400V, 
παραδίδεται χωρίς βύσμα και
η εγκατάσταση γίνεται από ηλεκτρολόγο.

30.41152 εστία induction «7000»
239346 400 V - 2x3.500 W

40,8x70 cm | 13,5 cm

διπλή εστία induction «7000»
• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Δύο εστίες με ονομαστική ισχύ 3.500W η κάθε μία.

• Λειτουργία ώθησης (boost) η οποία προσωρινά μπορεί να
μεταφέρει μέρος της ισχύος της πίσω εστίας στην εμπρός εστία,
φθάνοντας την ισχύ της σε 5.000W.

• Ηλεκτρονική προστασία 
κατά της υπερθέρμανσης.

• Ποδαράκια ρυθμιζόμενα 
καθ’ ύψος και 
αφαιρούμενο 
φίλτρο αέρα.

• Λειτουργεί 
στα 400V, 
παραδίδεται 
χωρίς βύσμα και
η εγκατάσταση
γίνεται από
ηλεκτρολόγο.

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

30.41156 εστία induction «3000»
239315 230 V - 3.000 W

32,7x42 cm | 10 cm

εστία induction «3000 M»

• Ρύθμιση χωρίς διαβαθμίσεις

• Περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Για σκεύη με ελάχιστη διάμετρο 
12 cm και μέγιστη 26 cm. 

30.40467 εστία induction «2000»
239230 230 V - 2.000 W

29,6x37 cm | 4,6 cm

εστία induction «2000»
• Πολύ λεπτό περίβλημα (32 mm) 

με πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Κεραμική επιφάνεια.

• Χειρισμός με πλήκτρα αφής.

• Κατάλληλη για σκεύη με 
μέγεθος πάτου έως και 260 mm.

νέο
προϊό

ν

16-Hlektrika 17.qxp_kostopoulos  13/2/18  12:13 μμ  Page 361

συσκ.: 1 395 € συσκ.: 1 795 €

συσκ.: 1 175 € συσκ.: 1 78 €
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• Βραστήρας ρυζιού με λειτουργία μαγειρέματος στον ατμό.

• Μαγειρεύει ρύζι και αυτόματα το διατηρεί ζεστό. 

• Κατάλληλος για 10 φλιτζάνια στεγνού ρυζιού. 

• Συμπεριλαμβάνεται πλαστικό καλάθι για χρήση 
κατά τη λειτουργία ατμού.

• Συμπεριλαμβάνεται φλιτζάνι μέτρησης και κουτάλα
ρυζιού. 

• Εύκολος στον καθαρισμό χάρις στο αφαιρούμενο σκεύος
αλουμινίου.

Εύρος θερμοκρασίας 35-240°C. Αφαιρούμενο φίλτρο.

• Απλός και λιτός σχεδιασμός, κατάλληλες για μαγείρεμα μπροστά
στον πελάτη.

• Επίπεδη κατασκευή με ανοξείδωτο πλαίσιο.

• Υαλοκεραμική επιφάνεια με ενσωματωμένη ψηφιακή οθόνη.

• Διακόπτης αφής 10 διαβαθμίσεων.

• Χρονοδιακόπτης από 0 έως 180 λεπτά.

• Ηλεκτρονική προστασία κατά της υπερθέρμανσης.

εστίες induction «Display line»

30.41153 εστία induction «2000W» display line
239278 230 V - 2.000 W

29,3x37,3 cm | 5,6 cm

βραστήρας ρυζιού / ατμομάγειρας

Κατάλληλη για σκεύη
με διάμετρο πάτου
από 12 έως 23 cm.

30.41154 διπλή εστία induction display line
239285 230 V - 3.500 W

60,8χ37 cm | 6,1 cm

Εύρος 
θερμοκρασίας 
35-240°C.

Λειτουργία ώθησης (boost) η οποία προσωρινά μεταφέρει μέρος
της ισχύος της δεξιάς εστίας στην αριστερή. Η αριστερή εστία έχει
ισχύ 1.800W και ανεβαίνει στα 2.000W όταν η λειτουργία boost
είναι ενεργή, ενώ η δεξιά έχει ισχύ 1.700W που μειώνεται στα
1.500W.

30.41155 εστία induction «3500W» display line
239292 230 V - 3.500 W

33,7χ41χ7 cm | 8,5 cm

Κατάλληλη για σκεύη
με διάμετρο πάτου
από 14 έως 28 cm.

Κατάλληλη για σκεύη
με διάμετρο πάτου
από 12 έως 23 cm.

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

νέο
προϊό

ν

30.40472 βραστήρας ρυζιού με λειτουργία 
240410 μαγειρέματος στον ατμό., 1,8 lt

230 V - 700 W
28 cm | 28,5 cm
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συσκ.: 1 85 €

συσκ.: 1 188 €

συσκ.: 1 38 €

συσκ.: 1 169 €
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