Turbo-yhdistelmäuuni Metos XpressChef MXP5223TLT

Tekniset tiedot
Tuotetunnus (SKU)
Tuotenimi
Mitat
Paino
Kapasiteetti
Tekninen erittely

4163864
Turbo-yhdistelmäuuni Metos XpressChef
MXP5223TLT
638 × 707 × 516 mm
68,000 kg
406x381x254mm, GN2/3-200, 39 L
400 V, 16 A, 5,8 kW, 3NPE, 50 Hz

Kuvaus
Metos Turbo MXP5223TLT -uunilla voit keittää, lämmittää, ruskistaa ja
sulattaa. Kompaktin kokoisessa laitteessa on kolme eri menetelmää kohdennettu kiertoilmapuhallus, mikroaallot ja infrapuna - mitkä tekevät
uunin käytöstä tehokasta ja joustavaa.
Uunin kiertoilmateho on 2000W, lämpötilan säätöalue 95°C...270°C.
Tuulettimen nopeutta voidaan säätää 0...100%.
Lämpösäteilyelementit on sijoitettu uunin pohjaan posliinisen kannen
alle. Infrapunasäteilyteho 3000W, jota voidaan säätää 0...100%.
2200 watin mikroaaltoteho lämmittää nopeasti, mikä vähentää
kypsennysaikaa. Mikroaaltotehoa voidaan säätää 0...100%. Kaksi
magnetronia sijaitsevat molemmin puolin uunikammiota. Uuni sulattaa
useimmat pakastetut tuotteet mikroaalto-toiminnolla.
Maksimi kypsennysaika 100 min.
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Metos Turbo -yhdistelmäuuni MXP5223TLT uunikammion koko on 406x381x254
mm ja tilavuus 39 litraa. Uunissa voidaan käyttää tavallisia
teräsastioita. Ovi aukeutuu alas tarjoten helpon näkyvyyden ja käytön
uunikammioon. Värillinen LCD-kosketusnäyttö, tekee ohjelmavalinnoista
nopeaa, sillä ohjelmapainikkeet on havainnollistettu kuvin. Uuniin
voidaan tallentaa jopa 1200, nelivaihteista ohjelmapaikkaa 11 eri
tehoalueelle. Ohjelmat voidaan tarvittaessa siirtää USB-tikulla,
wi-fi:llä tai ethernetillä laitteesta toiseen. Käyttöpaneelista
hallinnoidaan myös uunin muita asetuksia, kuten kielisyyttä,
hälytysäänen voimakkuutta tai näytön kirkkautta.
Uunin sisä- ja ulkopinnat ovat ruostumatonta terästä. Laitteen
puhdistaminen käy vaivattomasti, sillä paistotaso on irroitettava.
Infrapunaelementit on sijoitettu posliinisen elementtikannen alle, joka
voidaan nostaa ylös puhdistuksen ajaksi. Kaksi poistettavaa ja pestävää
ilmansuodatinta suojaavat uunin osia. Uunissa on ilmansuodattimen
puhdistuksen muistutus.
Uuni ei tarvitse erillistä kohdepoistoa, sillä katalysaattori hajottaa
paistossa syntyvän hajun ja rasvamolekyylit.
kiertoilmateho 2000W
infrapunasäteilyteho 3000W
mikroaaltoteho 2200W
max. kypsennysaika 100 min.
mahdollisuus tallentaa jopa 1200, nelivaihteista ohjelmapaikkaa 11 eri
tehoalueelle
uunikammion koko 406x381x254 mm, tilavuus 39 litraa
värillinen LCD kosketusnäyttö
ulko- ja sisäpinnat ruostumatonta terästä
katalysaattori
lämpötila-alue 95ºC ... 270ºC
Toimitukseen sisältyy:
PA10 uunilapio
TL10 kammion seinien teflon-suojakalvot
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