
 

 

 

 

Cepeškrāsns UNOX BakerLux Speed Pro 

Speed Pro galvenās iezīmes  

BAKE režīms  

Liela gatavošanas kamera ar divu ātrumu ventilatoru ir 

ideāli piemērota smaržīgiem, ceptiem mīklas 

izstrādājumiem. Gatavošanai konvekcijas režīmā 

nepieciešama perfekta gaisa plūsmas kontrole katrā 

gatavošanas kameras punktā un efektīva liekā mitruma 

noņemšana.  

BAKE režīms ļauj cept konvekcijas režīmā vairākos 

posmos, saglabāt visbiežāk izmantotās programmas vai izmantot automātiskās CHEFUNOX programmas. Ide  āli 

piemērots saldētiem maizes izstrādājumiem un citu produktu pagatavošanai, tas samazina gatavošanas laiku, iestatot 

vien  u vai vairākas  darbības, kas apvieno konvekciju un mikroviļņus. 

 

SPEED REŽĪMS 

Mikroviļņu krāsns ļauj sekundēs sildīt vienu vai vairākas 

produkta porcijas. A  pkopes laiks tiek samazināts uz pusi. 

SPEED režīms ļauj ātri sasildīt jebkura veida izstrādājumus, 

iegaumēt visbiežāk izmantotās programmas vai  izmantot 

automātiskās SPEEDUNOX programmas. Cepeškrāsns 

paliek darba temperatūrā, pat gaidīšanas režīmā, lai vienmēr 

būtu  gatava un sildītu traukus dažu sekunžu laikā. 

ADAPTĪVA.Ēdiena gatavošana automātiski pielāgo 

gatavošanas procesu atbilstoši faktiskajai produktu iekraušanai.  

 

Cepešpanna SPEED.Plate 

Saglabā siltumu priekšsildīšanas laikā vai kad krāsns atrodas gaidīšanas režīmā, un 

ātri pagatavojiet ēdienu, tiklīdz produkts ir uzlikts. Nelīpošs pārklājums padara 

tīrīšanu vieglu. Plakana virsma ātri sasilst un tonizē izstrādājuma apakšējo virsmu, 

piešķir tai intensīvu un vienveidīgu krāsu. Sānu un aizmugures malas atvieglo 

izstrādājuma izvietošanu un noņemšanu. SPEED.Plate paneļa rievotā virsma ļauj 

efektīvāk noņemt mitrumu no izstrādājuma apakšējās virsmas. Ideāli piemērots 

klubu sviestmaizēm, bezrupjai maizei vai gastronomijas izstrādājumiem. 



 

 

INTEGRĒTAS TEHNOLOĢIJAS 

ADAPTIVE.Cooking ™: automātiski pielāgo gatavošanas iestatījumus, lai nodrošinātu atkārtojamus rezultātus. 

SMART.Sildīšana: automātiski iestata uzsildīšanas temperatūru un ilgumu 

AUTO.Soft: kontrolē temperatūras paaugstināšanos, lai padarītu to maigāku 

AIR.Plus: regulējams divu ātrumu reversais ventilators 

SPEED.Plus: rada mikroviļņus un vienmērīgi izkliedē tos visā cepšanas kamerā 

CHEFUNOX integrētās automātiskās cepšanas programmas 

SPEEDUNOX iebūvētās automātiskās programmas mikroviļņu krāsnīm 

 

Tehniskā specifikācija 

Izmēri WxDxH (mm): 600x797x541mm 

Ietilpība: 3 paplātes 460x330 

BAKE režīma ietilpība: 3 paplātes , 460 x 330mm, attālums starp paplātēm 75 mm 

SPEED režīma ietilpība: 1 cepešpaplāte SPEED,  460 x 330mm 

Jauda: 380 - 415 V 3 PH+N+PE 

Spriegums: 6.5 kW 

Svars kg: 88kg 

 

 


