Wyposażenie - Linia Specjalna
LICZBA TAC
KOD Modelu
Rodzaj gotowania
Ustawienie temperatury
Tryb gotowania
Zapamiętywanie przepisów
Etapy gotowania
Wstępne nagrzewanie

Sterowanie

Urządzenia peryferyjne

Zmiany i wyświetlanie

Specjalne cykle

Wytwarzanie pary
Odprowadzanie wilgoci
Dostarczanie ciepła
Prędkość wentylatorów
Komora gotowania

Konstrukcja pieca

Drzwi
Oświetlenie
Bezpieczeństwo

Mycie
Piece gazowe

Konwekcja, tryb combi i gotowanie na parze
Konwekcja, tryb combi i gotowanie na parze z funkcją ustalania czasu lub termosondą
Konwekcja, tryb combi i gotowanie na parze z funkcją ustalania czasu lub termosondą (opcjonalnie)
Technologia Advanced Clima pozwalająca zaoszczędzić energię dzięki automatycznej regulacji
Zakres temperatury od 30° do 280°
Manualny tryb gotowania
Zaprogramowany tryb gotowania
Automatyczny tryb gotowania
Możliwość przechowywania 99 programów gotowania
Wgrane przepisy YESRECIPES podzielone na kategorie
Funkcja MYCOOKBOOK do zapisywania programów w wybranych folderach
Szybkie wyświetlanie wolnych i zajętych miejsc
5 etapów gotowania na program
10 etapów gotowania na program
Funkcja wstrzymania HOLD w trybie automatycznym lub ustawialnym
Manualny lub automatyczny tryb wstępnego nagrzewania do 280°c
Manualny lub automatyczny tryb wstępnego nagrzewania do 300°c
Sterowanie manualne
Wielofunkcyjny cyfrowy wyświetlacz
Wielofunkcyjny cyfrowy wyświetlacz z funkcją YesClima
5-calowy wyświetlacz dotykowy HD
7-calowy wyświetlacz dotykowy HD
10-calowy wyświetlacz dotykowy HD
Wyświetlacz z różnymi wersjami językowymi
Funkcja Click&Share do zapisywania przepisów wraz z fotografiami
Wejście USB do wgrywania i ściągania danych
Możliwość zgrywania danych HACCP
Zintegrowany moduł WIFI
Możliwość zmian parametrów gotowania podczas cyklu w toku
Natychmiastowe wyświetlanie parametrów gotowania
Natychmiastowe wyświetlanie ustawionego programu gotowania
Wyświetlanie komunikatów alarmowych oraz funkcja autodiagnostyki
Specjalny tryb Delta T
Specjalny cykl Time's Up do zsynchronizowanego gotowania
Cykl Cook&Go do przygotowywania różnych przepisów w tym samym czasie
Cykl szybkiego chłodzenia komory
Cykl przywracania temperatury z wykorzystaniem termosondy
Przywracanie temperatury poprzez cykl Time
Specjalny cykl do wyrastania ciasta
Cykl przedłużania czasu programu pod koniec gotowania
Szybkie anulowanie zapamiętanych przepisów
Automatyczny cykl do usuwania kamienia kotłowego
Manualna funkcja naparowywania
Technologia natychmiastowego naparowywania Fast Steam od 0% do 100%
Technologia YesSteam wytwarzająca parę z wykorzystaniem wysoce wydajnego kotła, regulacja w zakresie 0% do 100%
Manualny tryb odprowadzania wilgoci
Programowalna funkcja FCS (Fast Chimney System) dla wymuszonego odprowadzania wilgoci
Automatyczna funkcja SCS (Smart Chimney System) dla wymuszonego odprowadzania wilgoci
System dostarczania ciepła przez jeden wentylator
System dostarczania ciepła przez kilka wentylatorów
Dodatkowa opcja ustawienia wentylatora w trybie SOFT-BAKING (*)
Różne prędkości wentylatorów (3)
Różne prędkości wentylatorów (7)
Pulsacyjna praca wentylatorów
Automatyczna inwersja kierunku pracy wentylatorów
Komora gotowania ze stali nierdzewnej typu 304
Komora gotowania ze stali nierdzewnej typu 316
Ergonomiczny i lekki uchwyt zgodny z normami HACCP
Obudowa panelu sterowania ze stali nierdzewnej typu 304
Bezśrubowa przednia część
Łatwy do ściągnięcia panel sterowania
Łatwy dostęp do prawej strony urządzenia
Łatwy dostęp do komory silnika
Zintegrowany przewód do odprowadzania nadmiaru wilgoci
Pojedynczy komin
Podwójny komin
Jednopunktowa termosonda z zewnętrznym połączeniem z komorą gotowania
Wielopunktowa termosonda z zewnętrznym połączeniem z komorą gotowania
Zintegrowany syfon
Regulowane nóżki
Możliwość ustawiania urządzeń na sobie
Łatwy do usunięcia uchwyt rusztu
Łatwy do usunięcia uchwyt tac
Drzwi z funkcją Soft Touch i systemem Anti Black-Out - systemem prewencyjnego otwierania drzwi
Możliwość odwrotnego montażu drzwi P/L
Podwójne szklane drzwi o wysokim poziomie izolacji cieplnej
Wewnętrzne halogenowe oświetlenie w komorze gotowania
Wentylator do schładzania elementów urządzenia
Zatrzymania wentylatorów przy otwartych drzwiach
Zewnętrzny ręczny prysznic
Wyciągany prysznic
System automatycznego mycia jednoskładnikową mieszanką YesClean (4+1 cykli)
Funkcja dodawania detergentu przy sprawdzaniu statusu cyklu mycia
Funkcja opóźnienia startu programu myjącego
Zbiornik na detergent
Palniki atmosferyczne z wysoce wydajnymi wymiennikami ciepła

W standardzie:

- Opcjonalnie:

ego 20T

ego 16T
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