dynamisch

Zo
als je dag tot dag

Introductie van de Mychef Snack, een professionele oven
die de kwaliteit en de technologie van Mychef toegankelijker maakt dan ooit.
Mychef Snack is ideaal voor het meest praktische en eenvoudige bakken. Het is compact. Gemakkelijk te installeren. En het is ontworpen om het werk in kleine restaurants,
cafés, cafetaria’s, food trucks en voedings winkels zo eenvoudig mogelijk te maken.
Met Mychef Snack worden maximale prestaties en minimale investeringen gecombineerd met de hoogste technologie. Het resultaat is een oven die voor velen betaalbaar is
en kookt als weinig andere.

Kleine
restaurants

Cafés

Cafetaria's

Food trucks

Voedings
winkels

Je favoriete recepten met één
druk op de knop
Sappige binnenzijde en
knapperige buitenzijde
Krijg de knapperigheid in al
uw kookkunsten dankzij het
SteamOut systeem dat vocht
uit de kookkamer verwijdert.

Kook, Gratineer, Regenereer.
Geen gedoe, en met alle
smaak.

Altijd homogeen koken
Dankzij de homogene verdeling van de lucht door de bi-directionele ventilatoren met
twee snelheden en de FanPlus
technologie, die de richting
van de turbine automatisch
verandert, krijgt u uniforme en
homogene producties.

Bewaar tot 40
verschillende
kookprogramma's

Optimaliseer uw tijd met
een hoge kwaliteit van
koken
Krijg de maximale smaak in
het koken met snelle en
praktische producties.

Malse en sappige resultaten
Het automatische systeem van directe vochtinjectie zorgt voor de nodige hoeveelheid stoom
tijdens het koken om te voorkomen dat het
voedsel zijn sappigheid verliest.

Systeem van ultrasnelle
voorverwarming
Bespaar tijd met het ultrasnelle voorverwarmingssysteem,
dat zo snel mogelijk de
gewenste temperatuur in de
kookkamer bereikt en zo helpt
om energie te besparen.

Tot uw dienst,
zoals u wenst
en van waar u
maar wilt
Controleer de activiteit van uw MyChef
Snack en pas de parameters ervan aan
vanaf elke plek met uw mobiel of tablet.
En als je inspiratie krijgt terwijl je weg
bent, maak je gewoon je recept en stuur je
het naar je oven, waar je ook bent.
En omdat het compatibel is met Google
Voice Assist, kunt u koken met alleen uw
stem. Zet hem aan. Zet het uit. Vraag hem
welke temperatuur het is. Of hoe lang
voordat het klaar is met koken. Allemaal
met een simpel "OK, Google". En zonder
dat je iets in handen hoeft te laten.

Betrouwbaarheid en eﬀectiviteit
in een compacte oven
Ideaal om te koken, te grillen, te regenereren en te drogen
Afstand tussen de geleiders 75 mm
Eenfasige stroom en eenvoudige installatie *
Goudbruine en knapperige texturen dankzij SteamOut

Mychef Snack 4 GN 2/3

Mychef Snack 4 GN 1/1

Capaciteit GN

4 x GN 2/3

4 x GN 2/3

4 x GN 1/1

4 x GN 1/1

Openingssysteem

Bovenkant

Zijkant

Bovenkant

Zijkant

Afstand tussen
geleiders

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

Vermogen

3,6 Kw

3,6 Kw

6,3 Kw

6,3 Kw

230/L+N/50-60

230/L+N/50-60

400/3L+N/50-60

400/3L+N/50-60

620 x 690 x 522 mm

620 x 690 x 522 mm

760 x 760 x 522 mm

760 x 760 x 522 mm

Spanning * (V/Ph/Hz)
Afmetingen

(breedte x diepte x hoogte)

* Eenfasige aansluiting standaard op Mychef Snack GN 2/3 modellen en optioneel op Mychef Snack GN 1/1

www.mychefcooking.com
info@mychefcooking.com
Barcelona, Spanje

