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Комбинирана фурна с неограничен потенциал за готвене

Подходящото оборудване за вашия бизнес

Mychef Cook е професионална комбинирана фурна, която готви точно както вие: ясна

и практична. Неговата иновативна технология за готвене, оптимизиран контрол и 

трайни материали го правят идеален        

Ресторант , Хотел, Кетъринг, 

Mychef Cook е комбинирана фурна с три режима на готвене: конвенция, конвектомат и 

пара. Технологията SmartClima Plus автоматично регулира нивото на влажност на фурната, 

като инжектира или извлича пара за перфектно готвене всеки път. А интелигентните му 



системи MultiSteam, UltraVioletSteam и DryOut Plus се координират, за да постигнат най-

последователното готвене и най-сочните ястия.

               Това означава безкраен потенциал за готвене. Можете да печете, готвите, кафяви, 

пържите, готвите на пара, вакуум, дехидратирате, пушите и т.н.

    

             Получавате Парата в рекордно кратко време с ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ  MultiSteam 

Плътна пара от 30 ° C само за 45 секунди с MultiSteam; най-бързата система за генериране и 

управление на пара на пазара, с минимален разход на вода и най-ефективни характеристики. 

             Професионалната комбинирана фурна Mychef Cook генерира пара 5 пъти по-бързо 

от фурна с бойлер, в която парата се повишава само над 100 ° C, отнема повече от 3 минути.

Защо да чакате толкова дълго?

Чиста, стерилизирана пара с ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ :    UltraVioletSteam

С патентованата система за генериране на пара UltraVioletSteam изходящата пара е

абсолютно чиста и стерилизирана, дори при много ниски температури. Получете чиста, плътна

пара благодарение на нейната ултравиолетова технология, която елиминира всички налични

микроорганизми.

  

Хрупкав, ненадминат златист завършек и текстури

Технологията DryOut Plus позволява извличане на влага от камерата за готвене, за да създаде

точно правилния външен вид на вашите ястия, като същевременно зачита свойствата на

храната. Най-добрият начин да постигнете перфектно печене на скара, хрупкави текстури и
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дори покафеняване

Зрелищно изпълнение

Mychef Cook постига отлични резултати при готвене и текстури последователно във всички 

видове храни, за по-малко време и независимо от съдържанието и броя на тавите, което е от 

съществено значение в кухните с висока производителност *:

9 паели за 16 минути                                     18 пилета за 30 минути 

70 порции риба за 6 минути                  180 порции лазаня за 25 минути 

60 испански картофени омлета за 30 минути        180 фланеца за 18 минути 

Ултра-бърза система за предварително нагряване

           Възползвайте се максимално от времето си със свръхбързата система за предварително 

загряване Preheat, която достига възможно най-бързо желаната температура в камерата за 

готвене и насърчава спестяването на енергия. Тази свръхбърза система за предварително 

загряване ще ви позволи да избегнете излишно чакане, да се възползвате от времето за 

предварително загряване и да започнете да готвите при оптимална температура за всяка 

рецепта.  / 180 градуса  за  1,31 мин  и  Готвите 10 тави
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Почистване с най-висока ефективност, 100% стерилизирано ПАТЕНТИРАНА

ТЕХНОЛОГИЯИнтелигентна система за самоизмиване, която премахва всякакъв вид

замърсявания автоматично и с най-икономичните разходи за пране на пазара. Освен това, с

патентованата технология UltraVioletSteam, вашата фурна е 100% без бактерии и е готова за

следващото печене

.  Пълен контрол на фурната, където и да

се намирате  с   Mychef Cook можете да следите активността на фурната си и да

променяте дистанционно параметрите с мобилния си телефон, таблет или компютър лесно и

от където и да се намирате. Загрейте го преди да пристигнете в ресторанта си, изключете го,

когато приключи цикъла на миене, запазете рецепти или контролирайте всичките си фурни от

един контролен панел. Всичко от едно устройство, няма за какво да се притеснявате.

Управлявайте фурната си с гласа си

Включете го, изключете го, попитайте на каква температура е или за колко време е готово за

печене. И всичко това, без да спирате това, което правите. С просто „Ok Google“ попитайте
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устройството за тези и много други опции, благодарение на съвместимостта на Mychef с

асистент.
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Интуитивен, пъргав контролен панел

        

Най-добри резултати при готвене на изключително конкурентна цена

ГОТОВЕТЕ С : Mychef COOK PRO

  

            4GN 1/1                             6GN 1/1                              10GN 1/1

Иновативен, с международна награда дизайн :                        

Новата фурна Mychef Cook беше отличена с международната награда Red 

Dot в категорията Продуктов дизайн през 2020 г., една от най-престижните
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награди за дизайн в световен мащаб. Mychef Cook съчетава основните 

функции на конвекционната фурна, високото качество и най-иновативните 

технологии със зашеметяващ дизайн.
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