SWEDISH

BAKERTOP

PLUS

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS

Designad att uppfylla dina ambitioner.

Kontrollerbar som din hand. Naturligt som dina tankar. Intelligent och uppkopplad.
Detta är BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS från UNOX, den professionella ugnen som bryter ner alla hinder mellan
dina idéer och prestationer. Med en gest.
Titta på videon "Touch of Brilliance"
på UNOX YouTube-kanal
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Din framgång kommer att ge resultat

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS

Lösningen du behöver
i olika storlekar.

BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS-ugnarna är UNOX
resultat efter år av forskning och erfarenhet av att arbeta
tillsammans med de mest krävande bagarna efter deras
dagliga utmaning att göra sina kreativa idéer till verklighet.
De är konstruerade för att vara lätta att använda och
garanterar bästa prestanda under alla arbetsförhållanden.
De använder den senaste smarta tekniken för att ge
verkligt stöd i ditt arbete och anpassa sig till vilket kök som
helst, oavsett storlek.
4, 6 och 10 plåtar 600x400 -modellerna är referensen
för varje konditori och, tack vare möjligheten att stapla
ugnspelare för att möta dina specifika behov, är de
perfekta för varje bageri.
Den frittstående 16 plåtar 600x400 vagnmodellen är
en pålitlig arbetshäst som passar perfekt för storskaliga
konditorier - och bagerier.
Perfekt resultat, varje gång.

Få reda på mer. Titta på "Touch of Brilliance" video på UNOX YouTube-kanal.
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Unox Intelligent Performance

Intelligent
bakning.
Garanterade
resultat.

Att uppnå identiska resultat vid varje
tillagning kräver kontroll, intelligens
och expertis. Varje detalj räknas: Vad
händer före och under matlagningen, de
olika belastningskvantiteterna, mat vars
egenskaper varierar med årstiderna och
de unika manuella teknikerna för varje
medlem i ditt lag.
Till exempel?
Att baka flera plåtar kräver mer tid än
för bara en eller två: dörren är öppen
längre och förlusten i temperat är större.
Ugnen börjar baka i en lägre temperatur
och baka en större mängd mat, för vilken
mer tid krävs för att uppnå de korrekta
förhållanden. Dessutom är fuktigheten
i den fullt lastade ugnen större än med
en mindre belastning, och om dörren
öppnas oväntat ändras alla parametrarna
i bakninngsprocessen.
Att uppnå identiska resultat kräver
kontinuerlig övervakning, övervakning
av varje detalj och omedelbar åtgärd.
Med några ord: kontroll, intelligens och
expertis.
Exakt vad en BAKERTOP MIND.Maps™
PLUS-ugn med UNOX INTELLIGENT.
Cooking tillhandahåller.
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ADAPTIVE.Cooking™
Perfekt resultat. Varje gång.

CLIMALUX™
Exakt fuktighetskontroll.

AUTO.Soft
Mjuk bakning.

SMART.Preheating
Intelligent förvärmning.

SENSE.Klean
Intelligent rengöring.

ADAPTIVE.Cooking™
tekniken
omvandlar ugnen till ett intelligent
verktyg som kan tolka dina inställningar
och förstå det önskade resultatet.
Genom sina sensorer och intelligens
registrerar din BAKERTOP MIND.
Maps™ PLUS ändringar i fuktighet och
temperatur. Den känner av mängden
mat som tillagas i ugnen för att sedan
automatiskt reglera bakningsprocessen
genom att agera på alla parametrar och
justera den kombinerade funktionen
hos INTENSIVE.Cooking ™ -teknikerna,
vilket garanterar dig ett identiskt och
perfekt resultat varje gång. Exakt som
du föreställde dig.

Den faktiska fuktigheten i ugnsutrymmet
är summan av ångan som produceras
av ugnen och som genereras av
förångningen av det vatten som finns i det
som bakas. Genom CLIMALUX™ teknik
använder din BAKERTOP MIND.Maps ™
PLUS sensorer för att mäta fuktigheten
i ugnen och avgör när ånga tillförs
eller fuktighet ventileras bort för att
försäkra att matlagningsförhållandena
matchar de valda inställningarna. Så
här garanterar CLIMALUX™ samtidigt
repeterbara matlagningsprocesser och
vatten- och energibesparingar med
över 90% jämfört med traditionella
kombiugnar.

En kraftig temperaturökning tillsammans
med känsliga produkter och hög
belastning kan ge ett ojämt resultat.

Korrekt förvärmning av ugnen skapar
idealiska förhållanden för bakningen
direkt när ugnsdörren stängs.
Din UNOX BAKERTOP MIND.Maps™
PLUS är utrustad med intelligent SMART.
Preheating-teknik som automatiskt
ställer in bästa temperatur och
förvärmningstid enligt parametrarna för
den valda tillagningsprocessen och hur
ugnen använts tidigare under dagen.
För att garantera samma resultat varje
gång och energibesparingar upp till 20%
jämfört med manuell förvärmning.

Din BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS
är en intelligent ugn som är utrustad
med teknik för att ge dig bästa resultat
vid din bakning. Korrekt rengöring är
viktigt för att säkerställa att givare och
övriga komponenter fungerar rätt över
tiden, och ger samma goda resultat
varje dag, månad efter månad, år efter
år. SENSE.Klean™ - tekniken uppskattar
smutsgraden och föreslår lämpligt
rengöringsprogram. För att garantera
maximal hygien och undvika slöseri med
vatten och rengöringsmedel.

När AUTO.Soft-funktionen är aktiverad
reglerar din BAKERTOP MIND.Maps™ PLUSugn automatiskt temperaturförhöjningen
för att göra den mjukare och garanterar
optimal värmefördelning i ugnen.
Eftersom varje detalj räknas.
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OPTIMALA INSTÄLLNINGAR
FÖR EN HALVFULL UGN

UTAN
ADAPTIVE.
COOKING™
Mängden mat i ugnen påverkar
slutresultatet: ett program
för en kantin ger inte rätt
resultat för en ugn full med
mat, och tvärtom, ett
program för en full ugn
kommer att överlaga
en enda kantin.

UTAN
CLIMALUX™
Ugnen övervakar inte
luftfuktigheten och tar inte
hänsyn till den fuktighet
som produceras av
maten. Resultatet? Fulla
belastningar är bleka
och smaklösa, enskilda
plåtar blir för torra.

UTAN
AUTO.SOFT
Vid bytet mellan två steg i
tillagningen kan en snabb
temperaturökning vara så
aggressiv att känsliga
produkter tillagas ojämnt.

MED
ADAPTIVE.
COOKING™
ADAPTIVE.Cooking™
- tekniken känner av
mängden mat i ugnen
och optimerar automatiskt
tid, temperatur och
klimatförhållanden.

MED
CLIMALUX™
CLIMALUX ™
övervakar ständigt
klimatförhållandena
inom ungsutrymmet
och agerar snabbt för att
upprätthålla de inställda
fuktighetsförhållandena för
alla möjliga laststorlekar.

MED
AUTO.SOFT
AUTO.Softfunktionen hanterar
temperaturhöjningen
på ett känsligare sätt
och ger ett jämnare
tillagningsresultat. För att
alltid få ett perfekt resultat.

TÅRTOR

RESULTAT
MED EN KANTIN

UTAN
ADAPTIVE.
COOKING™

FÖRV
200°C

Bakningstid:
20 min
Riktig
genomsnittstemperatur:
185 °C
Verklig
medelfuktighet
under
tillagningen:
5%

20 min
165 °C
10%

BAGUETTE

UTAN
CLIMALUX™

FÖRV
210°C

Verklig
medelfuktighet
under
tillagningen:
10%

25 min
180 °C

RESULTAT MED FULLT
LASTAD UGN

MED
ADAPTIVE.
COOKING™
Bakningstid:
18 min
Riktig
genomsnittstemperatur:
165 °C
Verklig
medelfuktighet
under
tillagningen:
10%

MED
CLIMALUX™
Verklig
medelfuktighet
under
tillagningen:
20%

UTAN
ADAPTIVE.
COOKING™
Bakningstid:
20 min
Riktig
genomsnittstemperatur:
135 °C
Verklig
medelfuktighet
under
tillagningen:
50%

UTAN
CLIMALUX™
Verklig
medelfuktighet
under
tillagningen:
80%

MED
ADAPTIVE.
COOKING™
Bakningstid:
23 min
Riktig
genomsnittstemperatur:
165°C
Verklig
medelfuktighet
under
tillagningen:
10%

MED
CLIMALUX™
Verklig
medelfuktighet
under
tillagningen:
20%

20%

CHOUX
BAKVERK

STEG 1/2

5 min

UTAN
AUTO.SOFT
Tid för att höja
temperaturen:
135 °C - 175 °C:
1 min

135 °C
30%

MED
AUTO.SOFT
Tid för att höja
temperaturen:
135°C - 175°C:
4 min

UTAN
AUTO.SOFT
Tid för att höja
temperaturen:
135 °C - 175 °C:
2 min

MED
AUTO.SOFT
Tid för att höja
temperaturen:
135°C - 175°C:
7 min

STEG 2/2

15 min
175 °C
50%

CROISSANT

FÖRV
190°C

06:00
Kall ugn

Ugnen förvärmer till den
inställda temperaturen utan
SMART.Preheating känner
att ta hänsyn till om och
av vad ugnen har utfört
hur ugnen har använts
tidigare under dagen
tidigare, med risken att
och justerar intelligent
det inte är tillräckligt
förvärmningen: intensivare
varmt för dagens första
vid dagens första användning
matlagning eller å andra
när ugnen är kall och reducerar
sidan att slösa energi
förvärmningen eller till och
på förvärmning när
med hoppar över den om
ungsutrymmet redan
ugnsutrymmet redan är tillräkligt
är varmt sedan
varmt för att börja matlagningen.
tidigare matlagning.
Detta ger att du alltid får samma
goda bakresultat samtidigt som du
sparar tid och energi.
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UTAN
SMART.PREHEATING

MED
SMART.
PREHEATING

MED
SMART.PREHEATING

UTAN
SMART.PREHEATING

MED
SMART.PREHEATING

Förvärmningstid:
6 min
Temperatur i det
rostfria stålet i
ugnsutrymmet:
100 °C

Förvärmningstid:
9 min
Temperatur i det
rostfria stålet i
ugnsutrymmet:
165 °C

Förvärmningstid:
6 min
Temperatur i det
rostfria stålet i
ugnsutrymmet:
100 °C

Förvärmningstid:
9 min
Temperatur i det
rostfria stålet i
ugnsutrymmet:
165 °C

Förvärmningstid:
6 min
Temperatur i det
rostfria stålet i
ugnsutrymmet:
190 °C

Förvärmningstid:
0 min
Temperatur i det
rostfria stålet i
ugnsutrymmet:
165 °C

Förvärmningstid:
6 min
Temperatur i det
rostfria stålet i
ugnsutrymmet:
190 °C

Förvärmningstid:
0 min
Temperatur i det
rostfria stålet i
ugnsutrymmet:
165 °C

18 min
165 °C

11:00
Varm ugn

UTAN
SMART.PREHEATING

9

DDC - Data Driven Cooking

Din ugn är unik,
intelligent och
uppkoplad.
Data Driven Cooking´s artificiella intelligens är utformad
för att hjälpa dig att utnyttja din UNOX BAKERTOP MIND.
Maps ™ PLUS-ugns fulla potential: den samlar in data,
bearbetar information, analyserar dina program och
ger dig en daglig rapport och ansluter till molnet för att
identifiera och föreslå recept och personliga tips för dina
faktiska behov, som du kan servera dina kunder.
Med Data Driven Cooking blir UNOX BAKERTOP MIND.
Maps ™ PLUS ugnar mycket mer än en enkel köksutrustning.
De blir en sann partner som bidrar till skapandet av din
framgång.
Data Driven Cooking.
För dig närmare din framgång.

Innovation Award

Se videon Data Driven Cooking.
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DDC.Ai - Artificial intelligence
Din personliga virtuella assistent.

DDC.Unox i DDC.App
Allt bara ett klick bort.

DDC.Stats
Övervakas för konstant förbättring.

När du är ansluten till UNOX Cloud online, så skickar din
BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS-ugn data för att aktivera
DDC.Ai-tjänsten, som använder artificiell intelligens för att
bearbeta, identifiera, föreslå recept och ge personliga tips
för dina behov, som du omedelbart kan omvandla till nya
rätter till på menyn.
Resultaten talar för sig själva: efter tre månaders aktivering
av DDC.Ai-tjänsten ökar den genomsnittliga användningen
av ugnen med 25%, och då också återbetalningen av din
investering.

Med ddc.unox.com Internetportal och DDC.UNOX App har
du kontroll över din uppkoplade BAKERTOP MIND.Maps ™
PLUS-ugn även när du inte är i köket.
Du kan övervaka din ugn i realtid, samla in och analysera
användnings- och HACCP-data från föregående månader,
skapa recept från datorn, ta emot de recept som DDC.Ai
föreslår och skicka dem till dina ugnar med ett enkelt klick.

Din BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS-ugn övervakar
och analyserar energi-, vatten- och kemförbrukning,
registrerar matlagningstider och räknar minuterna dörren
är öppen. Funktionen DDC.Stats översätter dem till
värdefull, användbar och tydlig information som direkt kan
ses på kontrollpanelen för att hjälpa dig att identifiera varje
möjlighet till förbättring, vilket ökar din dagliga vinst.
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UNOX Intensive Cooking

Nöj dig inte med
mindre. Maximal
matlagningsintensitet.
Tack vare sin teknik är din BAKERTOP MIND.
Maps™ PLUS-ugn det mest effektiva och utvecklade
matlagningsinstrumentet i ditt kök, vilket garanterar hög
nivå och tydliga besparingar när det gäller tid, energi och
arbetskraft.
Perfekt tillagning, samma resultat, mättad och tät ånga på
några sekunder eller fullständig extraktion av fuktighet,
intensiv eller milt luftflöde. Kombiugnen tas till sina
yttersta gränser.
Men det är inte allt: UNOX INTENSIVE.Cooking låter dig
också använda din BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS för
bakning som normalt utförs med traditionell utrustning
som statiska- eller konvektions-ugnar.
Besparingarna är väsentliga: upp till 65% mindre energi
jämfört med en traditionell grill, över 90% mindre vatten
jämfört med tillagning i kokande vatten, upp till 45%
snabbare jämfört med traditionella eller konvektionsugnar.
Och framför allt en assistent som kontinuerligt övervakar
bakningen utan ytterligare arbetskostnader.
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DRY.Maxi™
Fuktighet ger plats för smak.

STEAM.Maxi™
Makten till ångan i dina händer.

AIR.Maxi™
Genomför, förenar, förvandlar.

EFFICIENT.Power™
Kraft och effektivitet

Fuktighet extraheras, avlägsnas, elimineras.
Delvis eller helt bestämmer du. Ge dina mat perfekt
konsistens, färg och krispighet varje gång. Väldefinierade
och subtila smaker. Kött, fisk och grönsaker bibehåller
sin identitet och förbättrar sina egenskaper även när de
är lagade samtidigt. DRY.Maxi ™ är den teknik som du
aldrig kommer att välja bort; Frånvaron av fuktighet ger
din smakrika mat ännu större koncentration. Avsluta en
tillagningsprocess med DRY.Maxi ™, det kommer att vara
som att underteckna ditt mästerverk.

Den kontinuerliga och noggranna kontrollen och exakta
beräkningen av fuktigheten i ungsutrymmet gör STEAM.
Maxi ™ till din allierade i din bakningsprocess. Från ett
varmt tätt moln som omsluter din mat, till partiell fuktighet.
Från 35 till 260 grader. Allt du vill ha. Som du vill ha det.
STEAM.Maxi ™ anpassar sig till hög bakverk och garanterar
samtidigt energi- och vattenbesparingar tack vare den
efterfrågade produktionen av ånga som regleras av exakta
algoritmer.
Fulländning. Densitet och intensitet.

Högflödesfläkt AIR.Maxi ™ -systemet ger pålitliga resultat.
Kraftfulla luftflöden som kan driva värmen i djupet av
mat, förkorta bakningstiderna för bröd, kakor och söta
och smakliga kakor, men som också ger kontrollerad och
mild ventilation för mild bakning, uttorkning, rostning,
pastörisering, torkning.
AIR.Maxi ™ -tekniken garanterar bästa resultat under alla
förhållanden tack vare fläkten som byter riktning och då
ändrar luftflödet. Nöj dig inte med mindre.

Högeffektiva värmeelement eller SPIDO.GAS ™ brännare
med patenterade symmetriska värmeväxlare: oavsett
vilken energikälla du väljer för din BAKERTOP MIND.
Maps ™ PLUS, garanteras du alltid maximal prestanda
och effektivitet. Maximal temperaturhöjning och exakt
kontroll, energibesparingen säkerställs av trippelglasdörr
och högpresterande isoleringsmaterial. I siffror? Från 60
till 260 ° C på 360 sekunder i både el- och gasutförande.
ENERGY STAR certifierad.
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PLUS kontrollpanel

Känslan av full kontroll.

Innovativ men enkel - den sätter nya gränser för kommunikation
mellan dig och din ugn.
Kontrollpanelen på din BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS är resultatet av
kombinationen revolutionerande idéer med enkel användning.
Med sin 9,5 tums pekskärm ger BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS
kontrollpanelen maximal valmöjlighet: skapa ditt eget program,
använd ett av de många automatiska matlagningsprogrammen och
hantera upp till 10 timers samtidigt. Valet är ditt.
BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS kommer alltid att vara redo.

SET

SET
Enkel.
Omfattande.
Intuitiv.

230 ˚C

80 %
5

PRE

UIP

PROGRAMS

STEP 1/3

0:09:00

SAVE

TART
SALT PASTRY

STEP +1

Friheten
att
skapa
ett
matlagningsprogram, på ett tydligt och
intuitivt sätt. Alla dina parametrar visas
på en skärm. Du kan ställa in timmar,
minuter och sekunder, oändligt eller till
och med ett övernattprogram.
Välj
önskad
temperatur,
välj
klimatförhållanden och fläkthastigheten.
Skapa upp till nio steg i ditt
matlagningsprogram, för att laga allt du
vill ha, precis som du vill ha det.
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CHOUX PASTRY

PROGRAMS
Ditt mästerverk.
Idag, imorgon,
för alltid.

Alla dina skapelser är unika och
repeterbara tack vare din personliga
receptbok som låter dig spara och
organisera dina matlagningsprogram.
BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS kan du
spara över 380 program och organisera
dem i 16 olika grupper, så att du kan
gruppera dina recept enligt vem som
ska använda dem eller enligt typ av
mat, syrlig deg, pizza, focaccia, kakor,
puff eller kakor bakverk. Det blir ett
ovärderligt verktyg i köket.

260
230
200
170
135
100
85
60
30
0

0

5

10

15

VIEW
SEMPLIFICATED

20

MULTI.TIME

CATEGORY

MIND.Maps

GROUP 1

CROISSANT
SPONGE CAKE

25

MIND.Maps™
Välj inte ett
matlagningsprogram,
rita ditt eget.

Lägg till din Touch of Brilliance. Fritt,
närhelst du vill. Gör din kreativitet
repeterbar.
MIND.Maps™ visuell språkteknik gör det
möjligt att skapa tillagningsprocesserna
manuellt på kontrollpanelen. Med pennan
i handtaget på din BAKERTOP MIND.
Maps ™ PLUS kan du rita till och med de
mest komplexa matlagningsprocesserna
med den största kreativa friheten och
sedan upprepa dem när du vill. Du
skapar, ugnen arbetar.

GRILL

PAN.FRY

BAKE

FAKIRO.GRILL

FRY

STEAM

FAKIRO.PIZZA

COMBI

HOLDING

CHEFUNOX
Välj vad du vill
laga. Starta. Det
är allt.

Föreställ dig att du har ett bibliotek med
matlagningsprogram som är kalibrerade
för att uppnå bästa resultat.
Välj tillagningsmetod, välj kategori,
ställ in graden av tillagning och din
BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS-ugn
kommer att göra resten. CHEF.UNOX
är svaret på efterfrågan på höga och
repeterbara kvalitetsstandarder.
I varje situation.

+

MACARONS

0:02:10

CHOUX PASTRY

0:03:40

+

TART

FOCACCIA
+
+
+

00:03

0:01:28

MULTI.Time
Multitasking du
alltid har drömt
om.

Frenesi under service, ropa ut
beställningar, traditionella kakor och
festligheter. Behovet av att hantera allt
på kortast möjliga tid.
Ordnad och organiserad. Det här är
det ögonblick då MULTI.Time-tekniken
spelar in, vilket ger dig möjlighet att
hantera upp till 10 matlagningsprocesser
samtidigt och alltid ha maximal kontroll
vid en blick.

TUESDAY MENU

PIZZA

0:29:13
0:14:16
0:14:11

0:14:08
0:20:00

+
+
+

0:30: 00

MISE.EN.PLACE
Vi har gått
längre än kökets
organisation.

Det otroliga är möjligt. Med MISE.
EN.PLACE förvärvar din BAKERTOP
MIND.Maps ™ PLUS-ugn ännu mer värde
och intelligens.
Tack vare en unik och intuitiv funktion,
rekommenderar den rätt ordning
och tider för att sätta in varje kantin i
ugnen så att alla dina produkter är klara
samtidigt.
Att vara i tid har aldrig varit så enkelt.
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Varje detalj räknas. Och du vet det.
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Producter tillverkade av UNOX skyddas av en eller flera av följande patent eller patentansökningar: IT 1393731; US 8.071.917; DE 10160225.8;ES 2369245; DE 102011010245.0; IT 1398088; US 8.712.561; DE 102011010753.3; IT 1398091;
DE 102011014669.5; IT 1399068; US9188521; IT 272303; DE 102011014141.3; IT 1398861; US 8662066; IT 1402074; DE 602006001437; ES 2308664; IT 502008901655862; DE 102007060439.6; ES 2340454; IT 1412358; IT 1427160; IT
1425779; DE 102015114648; US 14845950; DE 102015114648; IT 1428030; IT 283031; IT 283033; ES 1157660; IT 202015000008735;IT 202015000006785;US 15050960; DE 202016100941; IT 202015000008010; IT 2020150000010018; IT
102015000015162; DE 102016108769; IT 102015000020928; IT 102016000034750; DE 10201707164; US 15471624; IT 202015000063980; US 15297709; DE 202016105830; IT 202016000069424; IT 202017000052355; IT 202015000031518;
IT 102015000041480 ; IT 202017000052318; IT 1378934; samt andra gällande patent.

TRIPPEL GLAS - ENERGY STAR CERTIFIERAD

9,5 TUMS LCD-KONTROLLPANEL

ANTI-TIPP-KANTINSTÖD

Rotor.KLEAN™ AUTOMATISK RENGÖRING

MULTIPUNKTS KÄRNTERMOMETER

LEDBELYSNING FÖR UGNSUTRYMMET
INTEGRERAD I DÖRREN

HANDTAG I KOLFIBER

HÖGEFFEKTIVA VÄRMEELEMENT

4-HASTIGHETS MULTIPEL FLÄKTSYSTEM

LAN / WIFI ANSLUTNING

USB-PORT FÖR UPP- OCH NED-LADDNING AV
DATA

SMART STÄNGNING FÖR UGNAR MED VAGN

HÖGEFFEKTIV ISOLERING

LITEN KÄRNTERMOMETER FÖR SOUS VIDE TILLBEHÖR

BRÄNNARE MED SYMETRISKA VÄRMEVÄXLARE

INTEGRERAD TANK FÖR DET&RINSE

UGNSUTRYMMET I ROSTFRITTSTÅL AISI 304

FASTA DÖRRLÄGEN 60°/120°/180°

SPILLBRICKA FÖR KONDENS

PERFORERAT ANTI-TIPP STÖD

Ta reda på mer. Titta på videon "12 Challenges" på den officiella UNOX YouTube-kanalen.

Designad och byggd för perfektion.
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TILLBEHÖR

INTEGRERAT UTSUGNINGSSYSTEM

Fräsch köksluft.

Fläktkåpa Ventless

UNOX-kondensationskåpa är en idealisk lösning för
installation med din BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS-ugn på
vilken plats som helst i ditt kök.
I kåpan avlägsnar ett självrengörande filter lukt och värme
från oset som kommer från ugnens skorsten, utan behov av
underhåll eller rengöring av filtret. Om mat som är rik på fett
tillagas ofta, är det möjligt att installera ett aktivt kolfilterpaket
för att ytterligare minska lukt, även när dörren öppnas.
Att välja en UNOX VENTLESS ventilationskåpa är en
investering som sparar pengar.
Den låter dig installera din BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS,
även utan *extern ventialtion.

*omfattas av verifikation och godkännande från myndigheter och lokala
bestämmelser

Fläktkåpa Waterless

Vare sig din BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS-ugn är installerad
i ditt kök eller mitt i din butik, är Waterless Hood lösningen
för att filtrera lukt och absorbera värmen som lämnar
ugnsutrymmet utan att använda vatten. Designad för att vara
elegant och funktionell.
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TILLBEHÖR

DECKTOP

Teknik och tradition, tillsammans idag.

Den moderna statiska ugnen.

DECKTOP är en tradition som går hand i hand med tekniken.
DECKTOP är konstruerad för alla mästare av konsten att baka
efter att ha färdigställt sina BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS
med en statisk ugn, och har en attraktiv design och teknik
som kan göra fantastiska saker.
Det öppnar en värld av möjligheter när man bakar traditionella
produkter som bröd, syrade kakor, pizza och foccacia, färska
eller frysta.
Möjligheten att tillsätta fukt eller avlägsna fuktighet gör din
bakning perfekt på alla sätt. Mjuk eller doftande, fluffig eller
krispig, komplett valfrihet och maximal standardisering av
utmärkt resultat varje gång du bakar tack vare det tillgängliga
programbiblioteket.
Inbyggd i en BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS-kolumn
garanterar den absolut mångsidighet när du bakar och
optimerar utrymmet.

20
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TILLBEHÖR

JÄSSKÅP

En bra start är hälften av arbetet.

Knåda, och den gör resten.

Att jäsa är en balans mellan degen, temperaturen,
luftfuktigheten och tiden, och avgörande för slutproduktens
kvalitet.
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS jässkåp är utrustade med
exakta sensorer som exakt och kontinuerligt styr temperaturen
och fuktigheten vid varje punkt under jäsningen och ingriper
för att alltid garantera utmärkta och repeterbara resultat.
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS jässkåp finns för 12 och 16
plåtar pelarinstallationer, eller i vagnsversionen som är
kompatibel med de 16 plåtsugnarna.
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STEAM.BOOST

Extra ånga: garanterat resultat.

TILLBEHÖR

En explosion av ånga.
I jämförelse med att baka förbakt fryst bröd kräver färskt
bröd en extremt stor mängd ånga direkt från början av
bakningen och varje gram vatten räknas.
STEAM.Boost är ett högkapacitetsvärmeackumuleringssy
stem som gör att din BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS kan
producera, om så krävs, 50% mer ånga under de första
viktiga minuterna av bakningsprocessen.
STEAM.Boost är ett viktigt tillbehör för alla hantverkare
som använder teknik med respekt för tradition.

Ugli Restauracja - Rosja
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TILLBEHÖR

QUICK.LOAD

Ladda och ladda ugnen snabbt.
Maximal prestanda, maximal produktion.

Produktivitet och organisation är nyckeln för alla företag med
självrespekt.
Tack vare sin teknik, design, brett utbud av tillbehör och
kompakta dimensioner även i vagnsversionen, är din
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS det den allierade företaget
letar efter. Med vagnsugnar ökar produktiviteten och utnyttjar
arbetsplatsen på ett intelligent sätt, sparar energi och får ut
det mesta av din investering.

QUICK.Load
16 plåtar 600X400

BAKERTOP MIND.Maps™
16 600X400

SISTEMA QUICK.Load
10 plåtar 600X400

BAKERTOP MIND.Maps™
10 600X400 + neutralt skåp

QUICK.LOAD 6+6
med dörrar

BAKERTOP MIND.Maps™
6 + 6 + lågt stativ

QUICK.LOAD 6+6
med dörrar

A

QUICK.LOAD 10+4
med dörrar
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BAKERTOP MIND.Maps™
4 + 10 + golvstativ

QUICK.LOAD 10+4
med dörrar
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BAKING ESSENTIALS
Samlingen av UNOX Baking Essentials specialplåtar
förvandlar din BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS från en ugn till
ett multifunktionellt bakverktyg.
Varje bakprocess kräver en plåt med exakta egenskaper för
att sprida värme på rätt sätt.
Upptäck Baker Essentials för att få ut det mesta av potentialen
i din BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS och imponera på dina
kunder.

BAGERI

BAGERI

FORO.BAKE

FORO.BLACK

Perforerad aluminiumplåt.

IDEALISK FÖR
• Bakverk
• Kakor
• Bakning på
silikonmattor

FÖRDELAR
• Perforerad yta för att möjliggöra bättre
transpiration av fukt.
• Ultra låg kant, maximalt jämt bakresultat.
28

FAKIRO™

Non-stick perforerad aluminiumplåt.

12mm tjock aluminiumplåt, platt på ena sidan och
ribbade på den andra för dubbel användning.

IDEALISK FÖR
• Croissanter
• Färskt bröd
• Wienerbröd
• Pastry

FÖRDELAR
• Bakplåtspapper är inte nödvändig.
• Ultralåg kant, för maximalt jämt bakresultat.

IDEALISK FÖR
• Pizza
• Focaccia
• Bröd

FÖRDELAR
• Focaccia och smörgåsar uppvärmda på bara 3
minuter.
• 13 mm tjocklek för stenbakad effekt.

FAKIRO.GRILL

12mm tjock aluminiumplåt, platt på ena sidan och
ribbade på den andra för dubbel användning.

IDEALISK FÖR
• Pizza
• Focaccia
• Bröd

FÖRDELAR
• Pizza med en krispig botten redo på bara 4 minuter.
• 13 mm tjocklek för stenbakad effekt .
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BAGERI

BAGUETTE.GRID

Ultralätt förkromat galler för att baka 5 stora
baguetter.

FORO.BAGUETTE BLACK

Non-stick perforeradplåt av aluminium med 5
kanaler för att baka baguetter.

Stålbricka med 90 ° hörn.

IDEALISK FÖR
• Frysta baguetter

IDEALISK FÖR
• Frysta baguetter

IDEALISK FÖR
• Anslag

FÖRDELAR
• Baka upp till 10 mini baguetter på 18 minuter.
• Maximal värmefördelning för snabb bakning.

FÖRDELAR
• 5 baguetter som bakas enhetligt och separat.
• Snabb och enkel rengöring

FÖRDELAR
• 90 ° hörn för beredning av anslag.
• Fast struktur som inte deformeras.

FORO.BAGUETTE

BAKE

BAKE.BLACK

Perforerad aluminiumplåt med 5 kanaler
att baka baguetter.

IDEALISK FÖR
• Frysta baguetter

FÖRDELAR
• Baka upp till 10 mini baguetter om 20 minuter
• Perforerad för maximal luftflöde
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STEEL.BAKE

Aluminiumplåt.

Aluminiumplåt med Non-stick beläggning.

IDEALISK FÖR
• Bakverk
• Kakor
• Bakning på
silikonmattor

FÖRDELAR
• Tunn bricka för snabb värmeväxling
• Ultra låg kant för maximal bakformighet

IDEALISK FÖR
• Kakor

FÖRDELAR
• Möjlighet att lägga krokar för torkning
• Slitstarkt förkromat stål
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PROGRAM UNOX.CARE

Skydda och omhänderta
din ugns prestanda
DET & Rinse™ är rengöringsmedel och sköljmedel
speciellt designad för att säkerställa högsta hygiennivå
varje dag, mindre konsumtion och hållbarheten hos varje
komponent i din BAKERTOP MIND.Maps ™ PLUS-ugn med
SENSE.Klean intelligent automatisk tvätt.
Du kan välja mellan dubbelkoncentration DET & Rinse™
PLUS för när det är svårare att få bort smuts eller
DET & Rinse™ ECO för daglig rengöring och maximal
miljövänlighet. Varje flaska DET & Rinse™ har en hermetisk
säkerhetstätning som förhindrar att vätskan läcker tills
den är ordentligt skruvad i den inbyggda lådan i din
BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS-ugn för att garantera
maximal säkerhet vid påfyllning.

DET&Rinse™ PLUS
Art.: DB 1015

DET&Rinse™ ECO
Art.: DB 1018

UNOX.Pure-filtret
och
UNOX.Pure-RO-omvänd
osmosfiltreringssystem reducerar eller eliminerar helt
från vattnet alla ämnen som bidrar till bildandet av kalk
och / eller rost inne i ugnsutrymmet, en känd orsak till
funktionsfel och nedbrytning.
Kontrollpanelen på din BAKERTOP MIND.Maps™ PLUSugn övervakar också mängden vatten som filtreras av
UNOX.Pure-systemet och signalerar automatiskt när det
är dags att byta filter, vilket optimerar användningen.
UNOX.Pure rekommenderas för mjukt eller medelvatten
eller med koncentrationer av klorider under 25 ppm,
medan UNOX.Pure-RO rekommenderas för områden med
särskilt hårt vatten och / eller höga koncentrationer av
klorider eller järnjoner.

UNOX.Pure
Art.: XHC003
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UNOX.Pure-RO
Art.: XHC002
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Certifieringar

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS

Ett brett spektrum av excellens.

ELEKTRISK
Kapacitet
Delning
Frekvens
Spänning
Elektrisk kraft
Mått (BxDxH mm)
Vik
GAS
Kapacitet
Delning
Frekvens
Spänning
Elektrisk kraft
Max. gas nominell effekt
Mått (BxDxH mm)
Vikt

16 600x400

10 600x400

6 600x400

4 600x400

XEBC-16EU-EPR
16 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
400 V ~ 3N
35 kW
882x1043x1866
185 kg
XEBC-16EU-GPR
16 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
230 V ~ 1N
2,2 kW
G20, G30, G31: 34 kW / G25; G25.1: 33 kW
882x1043x1866
210 kg

XEBC-10EU-EPR
10 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
400 V ~ 3N
21 kW
860x957x1163
130 kg
XEBC-10EU-GPR
10 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
230 V ~ 1N
1,4 kW
G20, G25, G25.1, G30, G31: 25 kW
860x957x1163
145 kg

XEBC-06EU-EPR
6 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
400 V ~ 3N
14 kW
860x957x843
100 kg
XEBC-06EU-GPR
6 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
230 V ~ 1N
1 kW
G20, G25, G25.1, G30, G31: 19 kW
860x957x843
110 kg

XEBC-04EU-EPR
4 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
400 V ~ 3N
10,6 kW
860x957x675
85 kg

Obs! Dörröppning från vänster till höger: Exempel på kod XEBC-16EU-EPL (L = vänster) (R = höger)

FUNKTIONER

Standard

Frivillig

Inte tillgänglig

Konvektionsbakning 30 ° C - 260 ° C
Blandad ånga och konvektion bakning 35 ° C - 260 ° C, med STEAM.Maxi ™ 30% till 90%
Blandad fuktighet och konvektion bakning 35 ° C - 260 ° C, med STEAM.Maxi ™ 10% till 20%
Ångning 35 ° C - 130 ° C med STEAM.Maxi ™ -teknik 100%
Torrluftbakning 30 ° C - 260 ° C med DRY.Maxi ™ -teknik 10% till 100%
Kärntermometer
Delta T-bakning med kärntermometer
MULTI.Point kärntermometer
SOUS-VIDE kärntermometer
AVANCERAD OCH AUTOMATISK BAKPROGRAMMERING
MIND.Maps ™ -teknik: rita bakprocesser av oändliga steg med en enkel touch
PROGRAM: Spara upp till 256 användares program
PROGRAM: Möjlighet att tilldela ett namn och en bild till de sparade programmen
PROGRAM: Spara receptnamn genom att skriva det (på vilket språk som helst)
CHEFUNOX: välj bakningsläge, mat som ska bakas, matstorlek och bakresultat. och börja baka
MULTI.Time: Teknik för att hantera upp till 10 timers att baka samtidigt olika produkter
MISE.EN.PLACE: Teknik för att synkronisera matbelastningen i ungsutrymmet för att få varje plåt redo samtidigt
LUFTFÖRDELNING I UGNSUTRYMMET
AIR.Maxi ™ -teknik: flera, reverserande fläktar
AIR.Maxi ™ -teknik: 4 lufthastigheter, programmerbar
AIR.Maxi ™ -teknik: 4 semi-statiska bakningslägen, programmerbara
KLIMAT KONTROL I UGNSUTRYMMET
DRY.Maxi ™ -teknologi: högpresterande fukt- och fuktutvinning, programmerbar av användaren
DRY.Maxi ™ -teknik: bakning med luftfuktighet 30 - 260 ° C
STEAM.Maxi ™ -teknik: ångning 35 ° C - 130 ° C
STEAM.Maxi ™ -teknik: kombination av fuktig luft och torr luft 35 ° C-260 ° C
Steam.BOOST-teknik: ökar ångproduktionen med 45% i 2 minuter, för optimala bakresultat
ADAPTIVE.Cooking ™ -teknologi: identifierar bakningsprocessen optimering och justerar automatiskt bakningsparametrarna för att ge perfekta bakresultat
ADAPTIVE.Cooking ™ -teknik: en plåt eller full belastning, samma resultat
ADAPTIVE.Cooking ™ -teknik: fuktgivare och automatisk justering
DUBBLA STACKADE UGNAR
MAXI.LINK-teknik: tillåter dubbla stapelsugnsocklar att skapas
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ELEKTRISK

GAS

TERMISK ISOLERING OCH SÄKERHET
Protek.SAFE ™ -teknik: maximal värmeeffektivitet och arbetssäkerhet (yttre yttemperaturen överensstämmer med IEC / EN60335-2-42-regeln)
Protek.SAFE ™ -teknik: bromsfläkt med broms för att innehålla energiförlust vid dörröppningen
Protek.SAFE ™ -teknik: Elabsorption relaterad till de verkliga behoven
Protek.SAFE ™ -teknik: absorption av gaskraft i samband med de verkliga behoven
Protek.SAFE ™ PLUS: trippelglasdörr
HÖGEFFEKTIVA TRYCKBRÄNNARE
Spido.GAS ™ -teknik: lämplig för G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31-gastyper
Spido.GAS ™ -teknologi: högeffektiva raka värmeväxlarrör för symmetrisk värmefördelning
Spido.GAS ™ -teknik: raka värmeväxlarrör för enkel service
AUTOMATISK RENGÖRING
Rotor.KLEAN ™: 4 automatiska tvättprogram med tvättmedel och vattenansvarskontroll
Rotor.KLEAN ™: tvättmedelstank integrerad i ugnen
PATENTERAD DÖRR
Dörr gångjärn av hög hållbarhet och självsmörjande technopolymer
Reversibel dörr, även efter installationen
Dörrdockningspositioner vid 60 ° -120 ° -180 °
HJÄLPFUNKTIONER
Förvärmningstemperatur upp till 260 ° C
Visualisering av återstående baktid (när bakning inte använder kärntermometern)
Hållande bakningsläge «HOLD»
Kontinuerlig fungerande «INF»
Visualisering av uppsättningen och verkliga värden av tid, kärnprovstemperatur, kavitetstemperatur, luftfuktighet, fläkthastighet
Temperaturenhet i ° C eller ° F
TEKNISKA DETALJER
Rund rostfritt stål (AISI 304) hålrum för hygien och enkel rengöring
Kammarbelysning genom externa LED-lampor
Ångskyddad MASTER.Touch kontrollpanel
Hög hållbarhet kolfiber dörrlås
Dörrpanna med kontinuerlig dränering, även när dörren är öppen
Kylpanna med hög kapacitet
Lätt vikt - tung konstruktion med innovativa material
Dörrkontakt för närhetskontakt
2-stegs säkerhetsdörrlås
Autodiagnos system för problem eller fel
Säkerhetstemperaturomkopplare
Öppbart internt glas för att förenkla dörrens rengöring
Rostfria stålrör i rostfritt stål med lutna urtag för enkel laddning

ELEKTRISK

GAS
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TILLBEHÖR

Kräv mer.
KÅPA

KÅPA MED
STÖDKONDITIONER
Kompatibell med: XEBC-16EU-EPR
Spänning: 230 V~ 1N
Frekvens: 50 / 60 Hz
Elektrisk effekt: 100 W
Avgasspeciameter: 121 mm
Min. luftflöde: 310 m3/h
Max. luftflöde: 390 m3/h
Mått: 868x1159x240 WxDxH mm
Art.: XEAHC-HCFL

KÅPA MED
STÖDKONDITIONER
Kompatibel med: XEBC-10EU-EPR/
XEBC-06EU-EPR/XEBC-04EU-EPR
Spänning: 230 V~ 1N
Frekvens: 50 / 60 Hz
Elektrisk effekt: 100 W
Avgasspeciameter: 121 mm
Min. luftflöde: 310 m3/h
Max. luftflöde: 390 m3/h
Mått: 860x1145x240 WxDxH mm
Art.: XEBHC-HCEU

AKTIVERAD
KARBONFILTER
Kompatibel med: XEAHC-HCFL/XEBHC-HCEU
Mått: 413x655x108 WxDxH mm
Vikt: 11 kg
Art.: XUC140

QUICK.LOAD

PATRON FÖR AKTIVT
KOLFILTER MED
ÅNGKONDENSERING
Kompatibel med: XUC140
Art.: XUC141

WATERLESS KÅPA
Kompatibel med: XEBC-10EU-EPR/ XEBC-06EU-EPR/ XEBC-04EU-EPR
Spänning: 230 V~ 1N - Frekvens: 50 / 60 Hz
Elektrisk effekt: 125 W
Mått: 860x1000x217 WxDxH mm
Art.: XEBHC-ACEU

DECKTOP

JÄSSKÅP

STATIV
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DECKTOP 2 PLÅTAR
MED INTEGRERAD KONTROLL
Kapacitet: 2 600x400
Spänning: 400 V~ 3N
Frekvens: 50 / 60 Hz
Elektrisk effekt: 5,7 kW
Mått: 860x1150x400 WxDxH mm
Vikt: 100 kg
Art. XEBDC-02EU-D

DECKTOP 1 TRAY
MED INTEGRERAD KONTROLL
Kapacitet: 1 600x400
Spänning: 230 V~ 1N
Frekvens: 50 / 60 Hz
Elektrisk effekt: 2,7 kW
Mått: 860x880x400 WxDxH mm
Vikt: 62 Kg
Art. XEBDC-01EU-D

DECKTOP 2 PLÅTAR
ELEKTRONISKT KONTROLLERAD
FRÅN UGNEN
Kapacitet: 2 600x400
Spänning: 400 V~ 3N
Frekvens: 50 / 60 Hz
Elektrisk effekt: 5,7 kW
Mått: 860x1150x400 WxDxH mm
Vikt: 100 Kg
Art. XEBDC-02EU-C

DECKTOP 1 PLÅTAR
ELEKTRONISKT KONTROLLERAD
FRÅN UGNEN
Kapacitet: 1 600x400
Spänning: 230 V~ 1N
Frekvens: 50 / 60 Hz
Elektrisk effekt: 2,7 kW
Mått: 860x880x400 WxDxH mm
Vikt: 62 Kg
Art. XEBDC-01EU-C

JÄSSKÅP
MED INTEGRERAD KONTROLL
Kapacitet: 16 600x400
Spänning: 230 V~ 1N - Frekvens: 50 / 60 Hz
Elektrisk effekt: 2,4 kW
Max temperatur: 50 °C
Mått: 866x950x1879 WxDxH mm
Vikt: 100 Kg
Art.: XEBPC-16EU-D

JÄSSKÅP
Kapacitet: 12 600x400
Delning: 75 mm
Spänning: 230 V~ 1N - Frekvens: 50 / 60 Hz
Elektrisk effekt: 2,4 kW
Max temperatur: 50 °C
Mått: 862x890x762 WxDxH mm
Vikt: 45 Kg
Art.: XEBPC-12EU-C

JÄSSKÅP
MED MANUELL KONTROLL
Kapacitet: 16 600x400
Spänning: 230 V~ 1N - Frekvens: 50 / 60 Hz
Elektrisk effekt: 2,4 kW
Max temperatur: 70°C
Mått: 866x950x1879 WxDxH mm
Vikt: 100 Kg
Art.: XEBPC-16EU-M

JÄSSKÅP
Kapacitet: 8 600x400
Delning: 75 mm
Spänning: 230 V~ 1N - Frekvens: 50 / 60Hz
Elektrisk effekt: 2,4 kW
Max temperatur: 50 °C
Mått: 862x890x623 WxDxH mm
Vikt: 42 Kg
Art.: XEBPC-08EU-C

ULTRAHÖGT
ÖPETT STATIV
Kompatibel med: XEBC-04EU-EPR
Mått: 842x713x888 WxDxH mm
Vikt: 12 Kg
Art.: XWARC-00EF-UH

MELLANHÖGT
ÖPPET STATIV
Mått: 842x713x462 WxDxH mm
Vikt: 9 Kg
Art.: XWARC-00EF-M

MELLANHÖGT
ÖPPET STATIV
Mått: 860x817x309 WxDxH mm
Vikt: 20 Kg
Art.: XEBIC-03EU

HÖGT ÖPPET STATIV
Mått: 842x713x752 WxDxH mm
Vikt: 11 Kg
Art.: XWARC-00EF-H

LÅGT ÖPPET STATIV
Mått: 842x713x305 WxDxH mm
Art.: XWARC-00EF-L

SIDOSTÖD
FÖR HÖGA STATIV
Kompatibel med: XWARC-00EF-H
Kapacitet: 7 600x400
Delning: 60 mm
Vikt: 3 Kg
Art.: XWALC-07EF-H

GOLV-POSITIONERINGSSTATIV
Obligatorisk för ugnsplacering på golvet
Mått: 842x713x113 WxDxH mm
Art.: XWARC-00EF-F

HJULSATS
MED SÄKERHETSKEDJOR
4 hjul kompletta kit: 2 hjul med broms - 2
hjul utan broms.
Kompatibel med: XEBPC-12EU-C/
XEBPC-08EU-C/ XWAEC-08EF/
XWARC-00EF-F/ XWARC-00EF-L/
XWARC-00EF-M/ XWARC-00EF-H
Art.: XUC010

QUICK.LOAD 10+4
UTAN DÖRRAR
Kompatibell med: XEBHC-HCEU+
XEBC-04EU-E*R+XEBC-10EU-E*R+
XWARC-00EF-F o XEBC-04EU-E*R+
XEBC-10EU-E*R+ XWARC-00EF-F
Mått: 768x1920x539 WxDxH mm
Kapacitet: 14 600x400
Vikt: 50 Kg
Art.: XWBYC-14EU

QUICK.LOAD 6+6
UTAN DÖRRAR
Kompatibell med: XEBHC-HCEU+
XEBC-06EU-E*R+XEBC-06EU-E*R+
XWARC-00EF-L o XEBC-06EU-E*R+
XEBC-06EU-E*R+XWARC-00EF-L
Mått: 768x1920x539 WxDxH mm
Kapacitet: 12 600x400
Vikt: 50 Kg
Art.: XWBYC-12EU

QUICK.LOAD
16 PLÅTAR
Kompatibell med: XEBC-16EU-EPR/
XEBC-16EU-GPR/ XEBPC-16EU-D/
XEBPC-16EU-M
Kapacitet: 16 600x400
Delning: 80 mm
Mått: 743x564x1700 WxDxH mm
Vikt: 25 Kg
Art.: XEBTC-16EU

QUICK.LOAD 10+4
MED DÖRRAR
Kompatibel med: XEBHC-HCEU+
XEBC-04EU-E*R+XEBC-10EU-E*R+
XWARC-00EF-F o XEBC-04EU-E*R+
XEBC-10EU-E*R+ XWARC-00EF-F
Mått: 768x1920x539 WxDxH mm
Kapacitet: 14 600x400
Vikt: 75 Kg
Art.: XWBYC-14EU-D

QUICK.LOAD 6+6
MED DÖRRAR
Kompatibel med: XEBHC-HCEU+
XEBC-06EU-E*R+XEBC-06EU-E*R+
XWARC-00EF-L o XEBC-06EU-E*R+
XEBC-06EU-E*R+XWARC-00EF-L
Mått: 768x1920x539 WxDxH mm
Kapacitet: 12 600x400
Vikt: 75 Kg
Art.: XWBYC-12EU-D

KORG
Kompatibel med: XEBC-1011-E1R
Kapacitet: 10 600x400
Delning: 80 mm
Mått: 668x431x862 WxDxH mm
Vikt: 9 Kg
Art.: XWBBC-10EU

VAGN FÖR KORGEN
Kompatibel med: XWBBC-10EU
Mått: 695x786x961 WxDxH mm
Vikt: 13 Kg
Art.: XWBYC-00EU

UNOX.CARE

STEAM.BOOST

INTERNETUPPKOPPLING

VAGNSKOPPLINGS KITT
Obligatorisk artikel med inköp av XWBYC00EU.
Satsen är tillverkad av ett kopplingssystem
för att fästa vagnen med XWAEC-08EF/
XWARC-00EF-H
Art.: XWBYC-CKEU

DET&Rinse™
ECO
ECO-vänlig dubbelkoncentrat
rengöringsmedel och sköljmedel. 10 lt DET
& Rinse ™ ECO = 18 liter traditionellt ugn
En låda innehåller n ° 10 x 1 liter tankar.
Art.: DB 1018

DET&Rinse™
PLUS
Dubbelkoncentrat:
10 lt av DET & Rinse ™ PLUS = 18 lt av
traditionellt ugnsrengöringsmedel
En låda innehåller n ° 10 x 1 liter tankar.
Art.: DB 1015

UNOX.PURE
Art.: XHC003

UNOX.PURE.RO
OMVÄND OSMOSISK
Spänning: 230 V~ 1N
Frekvens: 50 / 60 Hz
Elektrisk effekt: 230 W
Mått: 230x540x445 WxDxH mm
Vikt: 16 Kg
Art.: XHC002

Steam.BOOST
Steam.BOOST ökar ångproduktionen med 45% i 2 minuter, för optimalt bakresultat.

Kompatibel med: XEBC-16EU-EPR
Art.: XUC083

Kompatibel med: XEBC-06EU-EPR
Art.: XUC081

Kompatibel med: XEBC-10EU-EPR
Art.: XUC082

Kompatibel med: XEBC-04EU-EPR
Art.: XUC080

VAL FÖR INTERNETANSLUTNING FÖR BAKERTOP MIND.MAPS ™ PLUS OVENS

WiFi-anslutningssats
3G-anslutningssats

Bilden visar kittet XEC006

+

Art.: XEC006
Art.: XEC007
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BAKING ESSENTIALS.

Tillbehören som gör skillnad.
BAKING ESSENTIALS
FORO.BAKE

FORO.BLACK

STEEL.BAKE

TILLGÄNGLIG I STORLEK

TILLGÄNGLIG I STORLEK

TILLGÄNGLIG I STORLEK

• 600X400

Art.: TG 410

FAKIRO™

• 600X400

Art.: TG 430

FAKIRO.GRILL

• 600X400

Art.: TG 450

LONG Life

4

Reservdelar 4 år / 10.000 timmar valfri garanti *

BAKE

Unox erbjuder dig möjligheten att förlänga garantin* på
reservdelar upp till 4 år eller 10.000 timmar i tid.
Detta är LONG.Life4-programmet, påtagligt bevis på
kvaliteten och tillförlitligheten hos BAKERTOP MIND.Maps ™
PLUS-ugnar.
TILLGÄNGLIG I STORLEK
• 600X400

TILLGÄNGLIG I STORLEK
Art.: TG 440

CHROMO.GRID

• 600X400

TILLGÄNGLIG I STORLEK
Art.: TG 465

BAGUETTE.GRID

• 600X400

Aktivering av LONG.Life4-garantin är enkel.
Art.: TG405

BAKE.BLACK

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS-modellerna är redo för
internetanslutning (Ethernet) och gör att du kan registrera dig
direkt från kontrollpanelen. Kits för WiFi eller 3G-anslutning
är tillgängliga.
(*Läs mer på www.unox.com, villkor gäller).

VAL FÖR INTERNET ANSLUTNING FÖR BAKERTOP
MIND.MAPS ™ PLUS OVENS
TILLGÄNGLIG I STORLEK
• 600X400

Art.: GRP 405

• 600X400

FORO.BAGUETTE BLACK

FORO.BAGUETTE

TILLGÄNGLIG I STORLEK

TILLGÄNGLIG I STORLEK

• 600X400
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TILLGÄNGLIG I STORLEK

Art.: TG 435

• 600X400

TILLGÄNGLIG I STORLEK
Art.: GRP 410

• 600X400

Art.: TG460

Art.: XEC006

WiFi-anslutningssats

Art.: XEC007

3G-anslutningssats

Art.: TG 445

39

INTERNATIONAL

UNOX S.p.A.

Via Majorana 22 / 35010 Cadoneghe (PD) Italy
Tel +39 049 8657511 / Fax +39 049 8657555
info@unox.com

FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info@unox.fr
Tel.: +33 4 78 17 35 39

ESPAÑA
UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel.: +34 900 82 89 43
SCANDINAVIAN COUNTRIES
UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info.se@unox.com
Tel.: +46 79 075 63 64
UNITED KINGDOM
UNOX UK Ltd.
E-mail: info@unoxuk.com
Tel.: +44 1252 851 522
PORTUGAL
UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel.: +351 918 228 787
POLSKA
UNOX POLSKA Sp.zo.o.
E-mail: info.pl@unox.com
Tel.: +48 665 232 000

ÖSTERREICH
UNOX ÖSTERREICH GmbH
E-mail: bestellung@unox.com
Tel. +43 800 880 963
HRVATSKA
UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel.: +39 049 86 57 538
TÜRKİYE
UNOX TURKEY Profesyonel Mutfak
Ekipmanları Endüstri ve Ticaret Limited Şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel.: +90 530 176 62 03
IRELAND
UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel. +353 (0) 87 32 23 218

MALAYSIA & SINGAPORE
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

U.A.E.
UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel.: +971 55 426 3167

OTHER ASIAN COUNTRIES
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

SOUTH AFRICA
UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.sa@unox.com
Tel.: +27 845 05 52 35

PHILIPPINES
UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +63 9173108084

INDONESIA
UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +62 81908852999

AMERICA & OCEANIA
U.S.A. & CANADA
UNOX Inc.
E-mail: infousa@unox.com
Tel.: +1 800 489 8669

MEXICO
UNOX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel.: +52 1555 4314 180

BRAZIL
UNOX BRAZIL
E-mail: info.br@unox.com
Tel.: +55 11 98717-8201

UNOX.COM | FOLLOW US ON

COLOMBIA
UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel.: +57 350 65 88 204
ARGENTINA
UNOX ARGENTINA
E-mail: info.ra@unox.com
Tel.: +54 911 37 58 43 46
AUSTRALIA
UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.
E-mail: info@unoxaustralia.com.au
Tel.: +61 3 9876 0803
NEW ZEALAND
UNOX NEW ZEALAND Ltd.
E-mail: info@unox.co.nz
Tel.: +64 (0) 800 76 0803

Alla bilder som används är endast illustrativa.

DEUTSCHLAND
UNOX DEUTSCHLAND GmbH
E-mail: info.de@unox.com
Tel.: +49 2951 98760

Alla funktioner som anges i denna katalog kan komma att ändras och kan uppdateras utan föregående meddelande.

ASIA & AFRICA
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