


Banketbakkerijen Bakkerijen Patisserieën

Mychef Bake is de ideale oven voor ban-
ketbakkers en bakkers die op zoek zijn 
naar een uitstekend resultaat voor al hun 
creaties.

De gelijkmatige verdeling van lucht en 
vocht in de kookkamer zorgen voor de 
gewenste uniformiteit tijdens het bereiden 
van brood en gebak. De geoptimaliseerde 
bediening en exclusieve kooktechnologie-
en leiden tot een nieuw concept van veilig 
bakken en maximale energiebesparing.

Laat je met de Mychef Bake verleiden door 
de zoete ervaring van bakken op een 
ander niveau.

De zoete 
ervaring van 
bakken op een 
ander niveau



Automatisch 
voorverwarmen 
Ultrasnel voorverwarmen Voeg het benodigde 

vocht toe aan 
desserts, taarten, 
luchtige cakes...     

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

Drie kookmodi: 
convectie, gemengd 
en stoom 

Hoge 
productiehoeveel

heden met 
homogeniteit en 

uniformiteit

Knapperige texturen, perfecte 
goudbruine korstjes en optimale 
dehydratatie
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.  
Bovendien kun je ze dehydrateren 
met behoud van al hun smaak.

Inclusief de meest efficiënte automatische 
reiniging
De Mychef Bake wordt standaard geleverd 
met het intellligente MyCare-zelfreinigings-
systeem, dat elk type vuil automatisch ver-
wijdert, zonder toezicht en met de laagste 
kosten per reinigingsbeurt op de markt.

Opwekking van dichte stoom in slechts 
45 seconden
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.

GEPATENTEERD

Speciaal ontworpen voor 
banketbakkers en bakkers

GEPATENTEERD

GEPATENTEERD



Bedien de 
oven met je 
stem
Met de Mychef Bake kun je op afstand 
met je mobiele telefoon de activiteit van 
jouw oven regelen en instellingen wijzi-
gen. Bovendien is het mogelijk de 
Spraakassistent van Google te gebruiken, 
zodat je kunt bakken met enkel je stem.

Zet het apparaat aan of uit, vraag om de 
temperatuur of hoe lang het nog duurt 
voordat de oven klaar is. En dit alles 
zonder je bezigheden te onderbreken. 
Met een eenvoudig "Ok Google" kun je de 
oven vragen om deze en nog veel meer 
handelingen uit te voeren. Ongelooflijk, 
toch?



600 x 400

6 

85 mm

12,6 Kw 

400/3L+N/50-60

760 x 785 x 865 mm

600 x 400

4

85 mm

7,3 Kw 

400/3L+N/50-60

760 x 785 x 750 mm

Grootte trays

Capaciteit

Afstand tussen geleiders

Vermogen 

Spanning* (V/Ph/Hz)

Afmetingen 
(breedte x diepte x hoogte)

600 x 400

10 

85 mm

18,9 Kw 

400/3L+N/50-60

760 x 785 x 1155 mm

Mychef Bake 6Mychef Bake 4 Mychef Bake 10

Kwaliteit en robuustheid in 
al zĳn aspecten

Inclusief MyCare-zelfreinigingssysteem

5x sneller stoom met MultiSteam

Goudbruine en knapperige texturen dankzij 
het DryOut Plus-systeem

* Speciale spanningen op aanvraag



www.mychefcooking.com

info@mychefcooking.com
Barcelona, Spanje


