Convotherm mini
Nejlepší z nejmenších
Kompaktní kombinované konvektomaty pro každou potřebu

Přesně takový konvektomat,
jaký potřebujete.
Chytří kuchaři to vědí dávno: Úspěšné vaření znamená efektivní vaření!
mini série Convotherm Vám otevírá možnost instalovat na nejužším prostoru profesionální konvektomat
– při minimální spotřebě energie a maximální výkonnosti. S tímto pomocníkem můžete vařit snadno,
rychle, chutně a přitom vydělat

51,5 cm

51,5 cm

Convotherm mini – Profesionalita ve své nejkompaktnější formě
S novou generací mini přeměnil Convotherm úspěšně krédo designu „Méně je více“ na různých úrovních
produktů. mini svět značky Convotherm Vám umožní instalovat profesionální konvektomat i v tom
nejstísněnějším rostoru - s minimální spotřebou energie a s maximální efektivitou. S tímto pomocníkem
můžete vařit snadno, rychle, chutně a přitom vydělat.


Velikost
stroje odpovídající jeho kapacitě je základem optimální energetické účinnosti
Plně kompatibilní s nádobami 1/1 GN a příslušenstvím (6.06 mini 2/3 GN)
Intuitivní ovládání - pomocí dotykového panelu Full-Touch-Screen easyTouch® nebo ručně pomocí tlačítek
a kolébkového ovládání
Volitelně vnější design černý na ušlechtilé oceli*
Moderní vstřikovací technologie k vysoce efektivní výrobě páry přímo ve varném prostoru
Nízká spotřeba elektřiny
Velký výběr příslušenství; více informací k tomu najdete v prospektu příslušenství
Plug & Play u mobilních verzí nabízí neomezenou mobilitu ( bez nutnosti napojení na vodu a odpad )
Robustní kontstrukce kvality CONVOTHERMA s nepřekonatelnou životností
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* 2in1 a mobilní verze nejsou k dostání ve vnějším designu černá na ušlechtilé oceli

Plně automatické čištění*
Žádný kontakt s čisticími prostředky při spouštění
procesu čištění. S novými funkcemi, jako „občasné
rychlé čištění" – skutečně pro každý uživatelský
požadavek.

Nejlepší výsledky vaření
Můžete s ním úspěšně péct maso,grilovat,vařit v
páře,gratinovat,fritovat,péct moučníky i
regenerovats minimální spotřebou energie a
maximální výkonností.

Velmi jednoduchá obsluha
obsluhaPress &Go: požadovaný výsledek
stisknutím jednoho tlačítkaČasovač jednotlivých
vsunů pro postupné vkládání jídelUkládání a
přenášení receptů u verze easyTouch pomocí USB
flash disku

Technologicky špičkový:
Vyvinut společně s uživateli!
S více než 40letou zkušeností ve vývoji produktu
disponuje Convotherm díky permanentní výměně
zkušeností s praktickými uživateli know-how,
kterým své přístroje optimálně přizpůsobuje
požadavkům svých zákazníků. K tomu patří
Convotherm mini, který jako kompaktní
kombinovaný konvektomat více než dvanáct let
přesvědčuje svou technologickou zralostí,
jednoduchým ovládáním a spolehlivostí.

* Sériová výbava u přístrojů easyTouch®, volitelně u Standard přístrojů
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Convotherm mini - konvektomat
na všechno, vždy a všude
Univerzálně použitelné:
 1,5 cm šířka umožňuje začlenění do kuchyňského prostoru i v těch nejstísněnějších podmínkách
5
Varné režimy: Pára, pečení s parou, horký vzduch
Přídavné funkce: Noční vaření, Δ-T-vaření, Crisp&Tasty, BakePro, Regenerace a kuchařka s 250 program
Ideální také pro pečivo a cukrářské výrobky
Velká flexibilita s možností rychlé změny varného režimu
TrayTimer pro individualní časování jednotlivých vsunů
Optimálně vyladěno pro různé způsoby používání
Malá váha pro lepší mobilitu,například k vaření před hosty nebo catering
Možnost snadného připevnění na stěnu pro více místa na pracovní ploše

Automaticky nejlepší výsledky

Vedle manuálních
variant ovládání pomocí
tlačítek a nastavovací páčky
se Convotherm prezentuje easyTouch ®
zvlášť příznivě pro obsluhu.

Přehledně pro Vás, nepřehlédnutelné pro Vaše hosty
Díky velkému skleněnému průhledu ukáže mini na první
pohled, co se v něm připravuje. Tak získáte vždy maximální
vizuální kontrolu nad připravovanými pokrmy a hostům
nabídnete již během přípravy ve front-cooking pravé „hody
pro oči“. Také design s kovovým korpusem (ve stříbrné nebo
černé*) a černou lištou přesvědčí prostou elegancí: volitelné
s easyTouch® nebo klasickým Standardním ovládáním. Díky
funkčnímu designu Vám naše robustní přístroje poskytnou
vysokou spolehlivost a bezporuchový provoz.

Plně automatické čištění: Vy musíte dělat důležitější věci!
Systém ConvoClean pracuje plně automaticky a přispívá tak
trvale ke kratším dobám seřizováni a k redukovanému nasazení
personálu.Nádoba na čisticí prostředek je jednoduše spojena s
mini a skrytá přitom v podstavci .
A to nejlepší: Systém ConvoClean je lehké obsluhovat a poskytuje
pro každé použití vhodný program. Nové expresní čištění např.
umožňuje občasné desetiminutové čištění. Vždy plně
automaticky: Žádný kontakt s čisticími prostředky při spouštění
procesu čištění.
Profesionální funkce pro Vaše špičkové výsledky
Crisp&Tasty
Ve velmi krátké době dosáhneme šťavnatých pečínek s křupavou
kúrčičkou
BakePro
Vaše nové profily pro optimální výsledky pečení.
BakePro je funkce pro pečení k dispozici ve 3 stupních. Na začátku
Vašeho profilu BakePro se vždy podle zvoleného stupně přivede do
prostoru pečení odpovídající množství páry, následované klidovou
fází. Na to navazují kroky pečení, které můžete individuálně
přizpůsobit svým výrobkům.
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* 2in1 a mobilní verze nejsou k dostání ve vnějším designu černá na ušlechtilé oceli

Press&Go – automatické vaření a pečení s tlačítky rychlé volby
S Press&Go jdou Vaše osobní myšlenky a vaření ruku v ruce. Vyvíjejte vytříbené
vlastní profily tepelné úpravy a ukládejte je společeně s konkrétní fotografií do paměti
přístroje. Ťuknutím prstu budou Vaše kreace kdykoliv znovu vyvolatelné a pomocí
USB neomezeně přenosné. Pro optimální bezpečnost procesu. Zadání, jako je
velikost, stupeň zhnědnutí nebo teplota jádra odpadají.
easyStart – automatické vaření a pečení s návrhy produktů
Automatické vaření nabývá stále více na významu, protože rutinní postupy od
kteréhokoliv oblíbeného člena týmu mohou být prováděny po krátké instruktáži
samostaně. S easyStart můžete okamžitě začít v šesti různých kategoriích
produktů. Neboť chytré profily tepelné úpravy Vám udělají vhodné návrhy pro
smíšené vkládání a postarají se tak o perfektní využití Vašeho mini i v dobách
špičky.
ConvoLink – Software kompletní řešení
Náš intuitivně ovládaný software zásobuje mini Vašimi vlastními
myšlenkami. Navrhněte na počítači rafinované kreace a přeneste
je pomocí USB na všechny své mini: Takto stanovíte konstantní
standardy pro svá jídla – vždy a všude!
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Každému jeho mini

Lehký nebo vydatný, křupavý
nebo šťavnatý – s mini se to
vždy podaří

Je úplně jedno, zda jste majitel řetězce restaurací, provozovatel pekárny nebo kuchař s
hvězdami: mini podporuje požadavky veškerých gastronomických konceptů. K naší sérii
mini patří konvektomaty ve čtyřech velikostech, s dvěma způsoby ovládání. Volitelně k
dostání také v designu černá ušlechtilá ocel, jakož i ve dvou mobilních variantách pro
vaření bez přívodu vody.

nádobČerstvá a křupavá zelenina
Čerstvá zelenina je připravována v mini modelu připraví obzvlášť
šetrně. Díky zvláštním způsobu tepelné úpravy zůstanou v zelenině
zachovány vitamíny, živiny i svěží barvy

6.06 mini
(6 x 2/3 GN)

6.06 mini mobile* 6.10 mini
(6 x 2/3 GN)
(6 x 1/1 GN)

6.10 mini mobile* 10.10 mini
(6 x 1/1 GN)
(10 x 1/1 GN)

Naše robustní přístroje mají všechny funkce,
které dnes v moderní kuchyni potřebujete:
 ress&Go tlačítko rychlé volby – Váš vysněný výsledek jedním stisknutím tlačítka
P
easyTouch® – Full-Touch-Screen-Dotykový ovládací panel s jednoduchým ovládáním
easyStart – opakované vkládání s ovládáním obrazu**
Redukovaná rychlost ventilátoru a autoreverzní provoz
Systém ConvoClean (plně automatické čištění) sériová výbava u přístrojů easyTouch®***
Robustní dveřní otočný pákový uzávěr s funkcí zaklapnutí dveří
Vícebodová měřící sonda teploty jádra
Možnost instalace šetřící místo
mini mobile (volitelně) s integrovanou zásuvkou vody a užitkové vody
(není nutný pevný přípoj vody) umožňuje provoz téměř všude – i v páře a horké páře
Výškově nastavitelné nohy přístroje (10.10 mini)

6.10 mini 2in1*, **
(2 x 6 x 1/1 GN)

Gratinované pokrmy, pizzy a svačiny
svačinyI ten nejmenší mini model upeče
bez problémů 6 pizz jen za pár minut.
A díky funkci Crisp&Tasty jsou vždy chutné
a křupavé!

Maso a grilované pokrmy
Grilované kotlety za několik minut! při použití speciálního grilovacího
roštu Convo je na šťavnatých steacích hezky vidět lákavá grilovací
mřížka V mini modelu je možné i noční pečení – pracuje pro nepřetržitě
24 hodin denně!

Ryby a korýši
S geniálním programem bio páry
Convotherm můžete šetrně připravovat
rybí filety dohromady s masem a zeleninou
bez vzájemného přenosu chutí.

Příslušenství perfektně vyladěná pro Vaši potřebu:

Ruční
sprcha s plynulým nastavením
Software ConvoLink
Podstavce v různých provedeních
Flexibilní nástěnný držák
ConvoVent mini kondenzační digestoří
Věž: – dva mini na sobě - dvojnásobný objem na jednom místě
Široká škála plechů,roštů a nádobČerstvá
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* Není k dostání ve vnějším designu černá na ušlechtilé oceli
** Pouze v provedení easyTouch®
*** Není k dispozici u mini mobile

Chleba, jemná pekárna a dezerty
V mini modelu můžete současně péct až 24 baget. Díky přídavné funkci
BakePro se podaří upéct v domáci kvalite např. plundrové pečivo
čerstvé nebo hluboce zmražené. ,Convotherm mini nabízí neuvěřitelné
možnosti pro moučníky - můžete mu svěřit koláče i pošírované hrušky v
červeném víně.
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Technická data
6.06 mini/
6.06 mini mobile*

6.10 mini/
6.10 mini mobile*

10.10 mini

6.10 mini 2in1**

Rozměry (š x h x v) (mm) easyTouch®***

515 x 599 x 647
515 x 599 x 754

515 x 777 x 647
515 x 777 x 754

515 x 777 x 877

515 x 802 x 1552

Rozměry (š x h x v) (mm) Standard***

515 x 599 x 627
515 x 599 x 734

515 x 777 x 627
515 x 777 x 734

515 x 777 x 857

-

Hmotnost (kg) mini easyTouch®***

46 / 54

55 / 67

70

119

Hmotnost (kg) mini Standard***

45 / 54

54 / 67

69

-

Velikost zásuvky

2/3 GN

1/1 GN

1/1 GN

1/1 GN

Kapacita 20/40 mm
hluboké gastronádoby GN

6

6

10

12

Kapacita 65 mm
hluboké gastronádoby GN

4

4

6

8

4 (Ø 28 cm)

8 (Ø 26 cm)

12 (Ø 26 cm)

16 (Ø 26 cm)

Připojovací hodnoty 1N~ 230V 50/60Hz

3 kW / 13,1 A

–

–

–

Připojovací hodnoty 3N~ 400V 50/60Hz

5,7 kW / 11,8 A

7,1 kW / 14,8 A

10,5 kW / 15,7 A

14,1 kW / 22 A

Typ přístroje

Počet talířů

* mini mobile není k dispozici se systémem ConvoClean
** Sériově se soklem a easyTouch®
*** bez obalu

Produkty vyrobené Convotherm jsou chráněny jedním či více následujícími patenty, užitnými vzory či designy/vzorky vkusu:
DE 10207306 B4, EP 1338850 B1, US 6986817 B2, DE 502005005970 D1, EP 1798479 B2, US 8609167 B2, DE 102004007227 B4, DE 202008017544 U1, EP 2233016 B1

Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are
backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio
of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Delfield®,
fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®,
Merco®, Merrychef® and Multiplex®.
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