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mychef COMPACТ

Топ готвене в малки пространства

    Подходящото оборудване за вашия бизнес. Mychef Compact е ненадмината 

професионална фурна. Неговите патентовани технологии позволяват най-

точното и съобразено с храната готвене. Благодарение на удобния за ползване 

контрол, ресторантите, гастробаровете и хотелите могат да постигнат 

изключителни резултати с максимална точност. Смесена фурна, идеална за:

 РЕСТОРАНТИ
  ГАСТРОБАРОВЕ   

ХОТЕЛИ

Перфектно готвене, на всяка крачка

     Mychef Compact 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
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готвене всеки път. А интелигентните му системи MultiSteam, TSC, 

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

последователното готвене и най-сочните ястия.

Печене, готвене, кафяво, пържене, приготвяне на пара, вакуумно готвене, 

дехидратиране, пушене и др. С Mychef Compact имате безкрайни възможности 

за готвене, като същевременно заемате минимално място във вашата кухня.

 

Възползвайте се максимално от кухненското си пространство

Плътна пара за рекордно време

Фурните Mychef се отличават с най-модерната система за производство и 

управление на пара на пазара. 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. Всичко това, с минимална 

консумация на вода и по-ефективно представяне. Добре дошли в новата ера на

парата
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. 

Плътна пара от 30 ° C само за 45 секунди с MultiSteam; с минимален разход на 

вода и най-ефективно изпълнение. Комбинираната фурна Mychef Compact 

генерира пара 5 пъти по-бързо от фурна с котел, в която парата се повишава 

само над 100 ° C, отнема повече от 3 минути. Защо да чакате толкова дълго? 

TSC (контрол на термичната стабилност)   

Прецизна температура

Патентованата система TSC (контрол 

на термичната стабилност) предлага най-

високата стабилност на температурата в 

камерата за готвене на всяка фурна. 

Резултатът са ястия с по-апетитни 

текстури и големи икономии на енергия

По-хрупкави, златни текстури като никой друг

Технологията DryOut Plus премахва влажността от камерата за готвене 

благодарение на технологията си с ниско налягане. С DryOut Plus получавате 

външния вид, който искате от вашите ястия, като същевременно запазвате 

хранителните свойства. Най-добрият начин да постигнете перфектно печене на 

скара, хрупкави текстури и дори покафеняване.
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Брилянтно решение за борба с мръсотията

Mychef  Compact се  поддържа  винаги  чист.  С  интелигентната  система  за

самопочистване  MyCare, която  се  предлага  като  стандартна  функция,  тя

автоматично  премахва  всякакъв  вид  замърсявания  без  надзор:

Той  предлага  най-ефективната  програма  за  почистване  според  вида  на

мръсотията  Системата  UltraVioletSteam  изпълнява  последния  цикъл  на

измиване с пара без патогени, оставяйки камерата 100% стерилна. Спестяване

на енергия с по-малко консумация на препарат. Най-икономичното почистване

на пазара. 

Топ готвене на минимално място   КОМПАКТНА КОНЦЕПЦИЯ
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COMPACT EVOLUTION

Интелигентен потребителски интерфейс, предлагащ максимална простота

          Mychef Evolution, най-добрият кухненски помощник. Интелигентната му 

система за готвене прави готвенето по-лесно от всякога. Със своята 

интерактивна книга с рецепти можете да създавате невероятни ястия с 

удивителна простота. Връзката в облака (Wi-Fi или Ethernet) означава, че 

винаги сте свързани с оборудването си, където и да се намирате. А неговата 

иновативна технология оптимизира спестяването на енергия. Наистина 

интелигентен контролен панел, способен да събира данни, да ги обработва и 

да ви предоставя персонализирана информация, за да управлявате успешно 

бизнеса си.
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        Всичко това, лесно достъпно от 6,5-инчов сензорен екран с висока 

разделителна способност на 21 езика и осветено въртящо се копче. Също 

толкова удобен и лесен за използване като вашия смартфон. 

MYSMARTCOOKING

Готвенето никога не е било толкова лесно

Със системата MySmartCooking готвенето е толкова лесно, колкото и 

пожеланието. Просто изберете храната по категория, като изберете типа на 

готвене и зададете параметрите за покафеняване, размер и готовност. mychef 

изчислява останалото автоматично. Това е толкова лесно.

    Сензорите в камерата за готвене откриват количеството, размера и 

състоянието на продукта

    Постоянно перфектни резултати

    Контролира процеса на готвене по всяко време (температура, време и 

консумация на електричество и вода)
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ЕДНОКРАТНО УМНО ГОТВЕНЕ  MyCookingPlanner

Многообразие без СТРЕС

 Гответе храни с различно време за готвене едновременно 

с MyCookingPlanner. Чудесен начин да се възползвате 

напълно от производителността на вашата фурна и да 

спестите енергия. Екранът ви показва кои храни са 

съвместими и вашият mychef evolution автоматично 

настройва и преизчислява времето за готвене за 

различните храни, в зависимост от натоварването на 

продукта, времето и колко често е отваряна вратичката на 

фурната.

    Интелигентно едновременно готвене

    Многостепенна. Независимо готвене с различно време на

завършване. Точно навреме. Независимо готвене, което 

приключва по едно и също време

      Изтеглете приложението MyCloud и управлявайте развитието на mychef от 

всяко място с вашия смартфон, таблет или компютър. Освен това отворете 

облачната система от личната зона на уебсайта MyCloud, за да създавате, 
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обезопасявате или модифицирате рецепти и да ги изпращате във вашата фурна

само с едно натискане на бутон. И ако търсите вдъхновение, в облака ще 

намерите вкусни рецепти, създадени от и за готвачи и актуализирани редовно.

Търсите вдъхновение?

               В облака има вкусни рецепти, създадени от и за готвачи, които се 

актуализират редовно. Вкусни опции с всяка съставка, инструкции за 

подготовка, параметри за готвене и предложени ястия, които гарантират 

оптимални резултати. Изберете една от многото представени рецепти и 

оставете Mychef да ви изненада с резултатите. Освен това, благодарение на 

интелигентния дизайн на Mychef Evolution, софтуерът автоматично 

преизчислява количествата за дадена съставка, ако промените броя на 

закусвалните или тавите. Интегрирана книга с рецепти за порции или тави.
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Интегрирана книга с рецепти  -  Вкусни рецепти, създадени от и за готвачи

Забравете за постоянно програмиране на често използвани функции. С Mychef

Evolution можете да конфигурирате менюто, за да ви даде бърз достъп до най-

често използваните функции. Можете също така да стесните употребата до

главното меню и неговите функции, като предоставите на кухненския персонал

достъп само до това, което решите. И разбира се, можете да синхронизирате

персонализираното си меню с всичките си фурни Mychef с едно щракване от

мобилния ви телефон, таблет или компютър.
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Характеристики на смесената фурна Mychef Compact Evolution 

*3 режима на готвене (конвекция - смесена - пара)

*Готвене на основна сонда. С Plug & Play конектор за единична, многоточкова или sous-vide

сонда .

*Подгряване и охлаждане. Автоматично предварително загряване или охлаждане на

камерата за готвене

  *  MultiSteam. Патентована технология за двойно впръскване на пара, 5 пъти по-плътна и 

по-бърза, отколкото при традиционните системи с бойлер или директно впръскване. 

Отстраняване на влагата от камерата за готвене

  *  SmartClima Plus. Интелигентна система от сензори, които регулират енергията и 

влажността в камерата според вида и количеството храна

  *  DryOut Plus. Активно извличане на влага от камерата за готвене благодарение на 

технологията си с ниско налягане. Свеж и златист ултра бърз и перфектен

  *  SmartWind. По-бързо и напълно хомогенно готвене благодарение на интелигентната 

система за управление на посоката на въртене и 4-те скорости на турбините
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    *MyCare. Автоматична система за почистване с откриване на степента на замърсяване и 

автоматично предупреждение

   * MySmartCooking. интелигентна система за готвене. Изберете продукта, вида на 

готвенето, коригирайте размера /порции или тави /, степента на покафеняването, фурната 

ще изчисли параметрите за перфектен резултат

   * Многостепенна.

 *   Точно навреме. Той синхронизира въвеждането на тавите, за да се приготвят всички 

ястия едновременно, идеално за менюта

 *   Ръчна регенерация

    *Wi-Fi връзка с актуализация на софтуер за отдалечено оборудване

   * MyCloud. Оставате свързани с фурната си с вашия мобилен телефон или таблет. 

Прегледайте състоянието на готвене, създайте и запазете рецепти от всяко място и ги 

изпратете във фурната си, или се консултирайте с обширната книга с рецепти, която 

постоянно се актуализира

  *  FastMenu. Създайте екран за бърз достъп до избраните от вас програми и функции

   *Проверете готвенето. Обобщение на дневната, месечната или годишната консумация

    *NightWatch. Автоматично продължава готвенето през нощта точно там, където е спряло 

след прекъсване на електрозахранването

Професионалистите в сектора са съгласни.

Mychef Compact е получил най-престижните награди в света за

професионални кухни, като IF Design и Red Dot Awards. Списък с награди,

толкова впечатляващи, колкото самия Mychef Compact.
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