Spectaculair koken.
Eindeloze
mogelĳkheden.
Nul complicaties.
Mychef Cook Pro is een professionele combi-oven die soepel en met een heerlijk
resultaat kookt.
Het gebruiksgemak, de gevarieerde bereidingswijzen en de robuuste constructie
maken hem ideaal voor restaurants, cateringbedrijven, hotels en centrale keukens
die een veelzijdige, krachtige oven nodig
hebben.
Bovendien krijgt u met het gepatenteerde
MultiSteam-systeem de dichtste en snelste
stoom in recordtijd. En met de MyCare carwashtechnologie bespaart u tijd en weet u
dat uw apparatuur altijd schoon en klaar is.
Koken zonder grenzen en zonder complicaties. Met Mychef Cook Pro is alles mogelijk.

Restaurants

Hotels

Cateringbedrijven

Centrale
keukens

Innovatieve technologie om
uw gerechten te serveren
GEPATENTEERD

Onovertroffen goudbruine
en knapperige texturen
Het DryOut Plus-systeem
trekt actief vocht uit de
kookkamer met behulp van
de unieke lagedruktechnologie om een knapperige
textuur en een goudkleurig
uiterlijk te verkrijgen.

Stoom in recordtijd
MultiSteam is het snelste revolutionaire
stoomopwekkingssysteem op de markt.
Maak gebruik van kookprocessen met dichte
stoom vanaf 30°C in slechts 45 seconden,
zonder onderhoudskosten.
Behoud de sappigheid
van verse producten
Rooster, bak, braad,
frituur, stoom, kook
vacuüm, dehydrateer,
regenereer, rook...

Drie kookmodi: convectie,
gemengd en stoom

Automatisch
voorverwarmen
Ultrasnel voorverwarmen

Ideaal ontwerp en
robuustheid voor hoge
prestaties

GEPATENTEERD

Inclusief de meest efﬁciënte automatische
reiniging
De Mychef Cook Pro wordt standaard geleverd
met het intellligente MyCare-zelfreinigingssysteem, dat elk type vuil automatisch verwijdert,
zonder toezicht en met de laagste kosten per
reinigingsbeurt op de markt.

GEPATENTEERD

UltraVioletSteam
Volledig zuivere en pathogeenvrije stoom,
zelfs bij lage temperatuur, dankzij de
gepatenteerde UV-technologie (optioneel)

Waar je maar
wilt, hoe je
maar wilt
Controleer de activiteit van uw MyChef
Cook Pro en pas de parameters ervan aan
vanaf elke plek met uw mobiele telefoon
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 hoeft te laten waar je mee te maken
hebt.

Betrouwbaarheid die
overeenkomt met perfectie
Inclusief MyCare-zelfreinigingssysteem
5x sneller stoom met MultiSteam
Goudbruine en knapperige texturen dankzij het
DryOut Plus-systeem

Mychef Cook Pro 4 GN 1/1

Mychef Cook Pro 6 GN 1/1

Mychef Cook Pro 10 GN 1/1

4 x GN 1/1

6 x GN 1/1

10 x GN 1/1

35-90 per dag

40-110 per dag

80-160 per dag

Afstand tussen geleiders

68 mm

68 mm

68 mm

Vermogen

6,3 Kw

9,3 Kw

18,6 Kw

400/3L+N/50-60

400/3L+N/50-60

400/3L+N/50-60

760 x 710 x 615 mm

760 x 710 x 750 mm

760 x 710 x 1022 mm

Capaciteit GN
Aantal aanbevolen gerechten

Spanning * (V/Ph/Hz)
Afmetingen

(breedte x diepte x hoogte)

* Speciale spanningen op aanvraag

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

