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NOVA GENERACIJA VRHUNSKIH SOUS VIDE KUHALNIKOV
SMART VIDE 4
Najlažji kuhalnik v liniji
vzdržuje temperaturo
kuhanja do 0.01°C
natančnosti do količine
28 litrov, toda brez
težav ga uporabljamo
tudi v večjih posodah,
do 40 litrov. Poliamidno
držalo in ohišje, nizka
teža in vrhunska
zmogljivost so odlične
lastnosti za kuhanje in
lažje prenašanje med
vodnimi kopelmi.
Primeren je tudi za
uporabo v cateringu
SMART VIDE 6

SMART VIDE 8 PLUS

Model nove generacije SOUS VIDE
kuhalnikov z INOX sestavo vzdržuje
temperaturo kuhanja do 0.01°C
natančnosti do količine 56 litrov.
Bluetooth povezljivost omogoča
sinhronizacijo in upravljanje naprave z
Bluetooth napravami kot je mobitel.
Odpira možnost termične sonde za
merjenje temperature jedra in izjemno
precizno kuhanje živila skupaj z
beleženjem časa in temperature.
Poleg tega natančno beleži vse postopke
kuhanja in jih po koncu prikaže na
zaslonu ter podatke natisne ali shrani na
napravo, s katere jo upravljamo. Tako
nam olajša beleženje po HACCP
standardu in omogoča interakcijo s
kuharjem ter z zbranimi podatki
pripomore k optimalnem kuhanju.

Zmogljivejši in težji
model v liniji deluje pri
2 000 W moči do vodne
količine 56 litrov in je
zato posebej primeren
za kuhanje v večjih
vodnih kopelih, ker
zagotavlja hitro gretje
večje količine vode.
Vzdržuje temperaturo
kuhanih živil ali segreje
živila s hladilnika.
Uporablja se lahko tudi
v cateringu na terenu
za hitro gretje vode v
kratkem času.

Plod razvoja vrhunskih kuharjev

ter španske tehnologije in
izdelave s predhodnim
testiranjem svetovnih vrhunskih
kuharjev, da dosega celotne
zahteve profesionalne uporabe.
Tovarniško testiranje pred
dobavo za zagotovitev
nemotenega delovanja.

Naslednja generacija SOUS VIDE kuhalnikov zasnovanih po
navodilih vrhunskih kuharjev za vsa področja profesionalne kulinarike:
•
•
•
•
•
•

Hotelske kuhinje
Restavracije in lokali
Butične restavracije
Gostinski obrati
Vrhunske restavracije
Catering

Trdna sestava z INOX nerjavečega jekla ali plastičnega
fiberglassa z držalom za preprosto prenašanje je primerna za
komercialno rabo in izpolnjuje HACCP higienske standarde.
Enostavno in učinkovito upravljanje s 4 tipkami na preglednem
7 cm TFT zaslonu z opozorilnim svetlobnim in zvočnim signalom
ob doseganju zahtevane stopnje kuhanja.

Bluetooth povezava pri modelu SMART VIDE 8 PLUS
•
•
•

Možnost upravljanja in sinhronizacije preko Bluetooth-a in shranjevanja podatkov.
Možnost HACCP beleženja vseh kuhalnih podatkov in shranjevanje podatkov s sinhronizacijo na drugo napravo.
Enostavno delovanje z Android aplikacijo SMART VIDE, ki omogoča prenos podatkov, osebne nastavitve jezika, vnos
20 receptov z izbranimi časi in temperaturami kuhanja in začetek postopka s pritiskom na zaslon.

TEHNIČNI PODATKI

SMART VIDE 4

SMART VIDE 6

SMART VIDE 8 PLUS

Temperaturna natančnost
Temperatura delovanja
Čas delovanja
Največja prostornina kopeli
Električna moč
Bluetooth povezava
HACCP branje
Končne mere naprave ŠxGxV (mm)
Teža naprave

0,01 ° C
5 – 95 ° C
1 min do 99 ur
28 L
1,6 kW (230 V)
NE
NE
112x127x355
2,7 KG

0,01 ° C
5 – 95 ° C
1 min do 99 ur
56 L
2 kW (230 V)
NE
NE
124x140x360
3,5 KG

0,01 ° C
5 – 95 ° C
1 min do 99 ur
56 L
2 kW (230 V)
DA
DA
124x140x360
4,1 KG

