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ACTIVE TECHNOLOGY FOR PROFESsIONAL BAKING

5 HUVITAV JA INSPIr
Revolutsiooniline uus aurusüsteem

Automaatne pesusüsteem

Tänu kahe erineva aurusüsteemi innovatiivse kombinatsiooni integreerimisele
ühte ahju, saate täiuslikult kontrollida
aurutamise protsessi küpsetamise kõigis
etappides.

Väga lihtne, efektiivne, kõrgsurve
pesusüsteem töötati välja HTB ahjude
tarbeks.

Võimsa aurugeneraatori arenenud tehnoloogia tagab konstantse auruhulga laskmata sealjuures ahjukambri temperatuuril
langeda, mis on eriti oluline just
küpsetusprotsessi alguses.
Ahi lubab kombineerida nii sissepritsekui auruboileriga süsteeme kogu küpsetusprotsessi ulatuses, et kasutada just sellist
niisutust, mida vajate.

Nüüd peseb ahi end puhtaks ülivaikse
ja võimsa veepumba ja täiuslikult
disainitud loputusseadme abil, kasutades
selleks vaid 30L vett. Ahju sisemus saab
täiuslikult puhtaks (seal hulgas kõik servad, ukseklaas ja ka tagumise katte
taha jäävad ventilaatori detailid).

fac HTB AHJU KOHTA
Täiustatud mootori juhtimine
Võimalus valida kuni 10 ventilaatori kiirust tagab optimaalsed tingimused kõikvõimalike toodete küpsetamiseks.
Superkiire ventilaatori pöörlemissuuna
vahetus kindlustab kõigi toodete ühesuküpsemise kõikidel plaatidel. Ventilaatori pöörlemissuund vahetub isegi
maksimaalsel kiirusel kõigest 2 sekundiga, mis parandab oluliselt toodete kvaliteeti ning väljanägemist. Kohene ja pehme ventilaatori peatumine igakordsel
ukseavamisel vähendab energiakadu.

NEW

Ahjukambri värskendamine ning
jahutamine

HTB BAKERY MANAGER
tarkvara

See funktsioon värskendab vajadusel
ahju sisemuse küpsetusprotsessi
viimases faasis kuivatades õhku ning
jahutades ahju kambrit. Kõik see
võimaldab anda teie toodetele suurepärase särava väljanägemise.

Võimaldab piiramatult
analüüsida andmeid või üles
laadida retsepte, pilte, helifaile ja muud infot, mis on oluline
teie igapäevatöös. Andmeid saab
edastada kas mälupulga või internetiühenduse abil.
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SISU: Selle kataloogi sisu on professionaalseks kasutamiseks. Fines assumes no liability for any errors in listings, specifications or model applications. We reserve the right to change

Ahi on loodud rahuldama ka kõige nõudlikumat
kasutajat. Seetõttu võtsime kasutusele
puutetundliku juhtpaneeli ja multifunktsionaalse
pöördlüliti, võimaldamaks saada ahju omadustest
parim võimalik. Menüüd koos atraktiivsete
toetavate piltidega on loodud lihtsaks, kiireks ja
intuitiivseks kasutamiseks.

