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TEGYE MAGÁT PRÓBÁRA MINDEN NAP. AZ ELSŐ HOZZÁVALÓ A SIKERHEZ.

A tökéletesség: tálalva.
A pékségekben és cukrászatokban nincs helye a hibának. Az Unox ezzel 
tisztában van, és a legambiciózusabb minőségi elvárásoknak és üzleti 
kihívásoknak megfelelő sütőket és szolgáltatásokat kínál.

Ez az a fajta tökéletesség, ami már az első pillantásra is észrevehető. 
Ugyanazokból a hozzávalókból tevődik össze, mint amihez a vevők is 
ragaszkodnak: megalkuvást nem ismerő minőség, innovatív és merész 
választások, igazolt és mérhető hatékonyság, valamint megbízhatóság.

Az innovációba való befektetés azt jelenti, hogy a mindennapok kihívásait 
teljesen új megvilágításba helyezzük: attól kezdve, hogy minden egyes 
mozdulatot értékre emelünk, és azzal bezárólag, hogy az egész gyártási 
folyamatot leegyszerűsítjük. Mindez az Ön szempontjából nézve maximális 
teljesítményt, szabadságot, könnyű használhatóságot és megtakarítást jelent. 
Az Unox számára pedig ötletes egyszerűsítést.







AZ ÖTLET AZ ÖN ELMÉJÉBEN, A MEGOLDÁS A KEZEI KÖZÖTT.

Adja a nevét a sütési folyamathoz.
Irányítható, mint a keze. Természetes, mint a gondolatai. Gyors, mint a pillantása. 
Ez az Unox BAKERTOP MIND.Maps™, az Ön elképzelése és a megsütendő termék közti akadályokat 
ledöntő professzionális sütők új családja. Egy mozdulattal.

A BAKERTOP MIND.Maps™ ONE és a BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS teljeskörűen irányítja a sütési 
folyamatot és maximális kreatív szabadságot biztosít. Megismételhető folyamatok, melyekkel időt 
lehet megtakarítani és költségeket csökkenteni. Kimagasló teljesítmény az eredmény, a biztonság és a 
megbízhatóság tekintetében - ráadásul a legelegánsabb megjelenési formában.

MIND.Maps™. Személyiség. Egy mozdulatban.

Az Unox nevéhez fűződően szabadalmaztatott MIND.Maps™ technológiával Ön szabad kezet kap 
abban, hogy egy vizuális nyelvet használó kijelzőn megtervezze a hőmérséklet, a páratartalom és 
a légsebesség görbéit. Ma már tényleg kitalálhatja és másodpercről másodpercre fel is vázolhatja 
a saját sütési folyamatát.

Próbálja ki az Unox MIND.Maps™-et. Gazdagítsa a zsenialitás szikrájával 
sütési eredményét.
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Innováció, minőség, egyszerű használhatóság.
Unox technológiák a BAKERTOP MIND.Maps™-ben.



DRY.Maxi™ 
Minimális páratartalom.
Maximális íz.
A szabadalmaztatott DRY.Maxi™ technológia gyorsan 
kivonja a páratartalmat a sütőkamrából és ideális 
feltételeket teremt a teljesen száraz körülmények 
között megsütendő ételnek.
A sütőben sült termékek puhák, ropogósak és 
ízletesek.
Bármit is süssön tetszése szerint, az Unox-szal a 
minőség alapvetésnek tekinthető.

ADAPTIVE.Cooking™
Professzionális sütés. Félreérthetetlen eredmények.
A BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS sütőkben használt szabadalmazott ADAPTIVE.Cooking™ technológia intelligens 
eszközzé alakítja át a sütőt. Érti, hogy Ön milyen eredményeket szeretne elérni, értelmezi a beállításokat, rögzíti a 
páratartalom és hőmérséklet változásait, érti, hogy mennyi étel van a sütőben, és az Ön elvárásainak kifejezetten 
megfelelő eredményekhez a legjobb módszert javasolja.  
A sütési idő tökéletesítésével és a három technológia (a DRY.Maxi™, a STEAM.Maxi™ és az AIR.Maxi™) közös 
működésének szabályozásával az ADAPTIVE.Cooking™ mindig ugyanazt a tökéletes eredményt biztosítja. Épp úgy, 
ahogy Ön elképzelte.

AIR.Maxi™
Egységesség a sütésben.
Minőség kompromisszumok nélkül.
A szabadalmaztatott AIR.Maxi™ technológia tökéletes 
levegő- és ezáltal hőeloszlást biztosít a sütőkamrában. 
Több, automatikusan irányváltó ventilátor és 
nagysebességű motor garantálja a sütés egységességét 
mindenfajta edényben: a sütő legalján levőktől a 
legfelsőbbekig.
A 4 légsebesség és a 4 szemisztatikus mód közötti 
választási lehetőséggel bármilyen terméktípus tökéletesre 
süthető, legyen szó akár kényes finomságokról, vagy 
magas hőmérsékletet és nagymennyiségű hőátadást 
igénylő termékekről.

STEAM.Maxi™
Gőzölési tökéletesség.
Egyszerű, mint egy csepp víz.
Az Unox neve alatt szabadalmaztatott STEAM.Maxi™ 
technológia mindenfajta gőzölési folyamatot meg 
tud valósítani, még a 35°C-os hőmérséklettől 
kezdődő legkényesebb feladatokat is. Mindez pedig 
a hagyományos direkt befecskendezésű sütőkben 
elérhetőnél akár háromszor jobb gőz előállításának 
köszönhető, ugyanannyi víz használata mellett.
Az eredmény ugyanolyan, sőt akár jobb is, mint a kombi 
sütő-pároló esetében.

UNOX.Care
Az idő értéke.
Időbeni tartósság.
Az UNOX.Care termékek tisztán tartják és hosszú időn 
át megvédik a sütőt, és a karbantartási költségeket is 
csökkentik.
Az automata Rotor.KLEAN™ tisztítórendszer és a
DET&Rinse™ mosószer együttese tökéletes higiéniát, 
valamint a sütő és annak egyes részei ideális hosszú 
távú karbantartását biztosítja.
Az összes BAKERTOP MIND.Maps™ sütőn standardként 
kínált AUTO.Pure vízkő szűrő automatikusan eltávolítja a 
vízkövet a vízből*, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban 
már nincs szükség külső szűrőre.
*Lágy és enyhe víz esetében. További részleteket lsd. a 
külön lapon.

I prodotti fabbricati da UNOX sono protetti da uno o più dei seguenti brevetti o richieste di brevetto depositate: EP 2244018; IT 1393731; US 8.071.917; DE 102011010245.0; IT 1398088; US 8.712.561; DE 102011010753.3; IT 1398091; DE 102011014669.5;
IT 1399068; US 2011232624; IT 272303; DE 102011014141.3;  IT 1398861; US 8662066; IT 1402074; DE 102012003421.0; IT 1404478; US 2012234307; DE 1726835; DE 102007060439.6; ES 2340454; IT 264139; IT 1412358; IT PD2014A000245; IT PD 2014A000229; IT PD2014A000360; 
IT PD2015U000003; IT PD2015U000005; IT 202015000008735; IT PD2015U000008; IT 202015000006785; IT 202015000008010; IT 2020150000010018; 202015000013057; IT 102015000015162; IT 102015000020928 oltre ad altri brevetti in attesa di registrazione.



BAKERTOP MIND.Maps™ O N E
Álljon elébe minden kihívásnak.
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NE KIVÁLASSZON EGY SÜTŐPROGRAMOT. TERVEZZE MEG A SAJÁTJÁT.
A MIND.Maps™ vizuális nyelv technológiája lehetővé teszi, hogy még a legbonyolultabb sütési 
folyamatokat is mindössze néhány egyszerű kézmozdulattal felrajzolja a képernyőre.

TEGYE A MESTERI SZIKRÁJÁT MEGISMÉTELHETŐVÉ.
A MIND.Maps™-el elmentheti az összes sütési folyamát és átalakíthatja őket a tapasztalatai összességévé, hogy 
aztán bármelyik munkatársa használhassa azokat. Az Ön zsenialitásának szikrája megismételhetővé válik, 
ahányszor csak szeretné, egyetlen gombnyomással.
LEVELES TÉSZTA, PISKÓTATÉSZTA, ÉGETETT TÉSZTA, KRÉMEK ÉS SOK MÁS.
Használjon bármilyen sütési eljárást és páraszintet, amit csak szeretne, a lehető legjobb minőségű 
eredmény elérésének érdekében a sütő páratartalmát a DRY.Maxi™ és STEAM.Maxi™ szabályozza.

MAXIMÁLIS MINŐSÉG MINDIG, BÁRMILYEN MENNYISÉGBEN.
Az AIR.Maxi™ technológia a levegőt tökéletesen egyenletes módon osztja szét. Legyen a sütőben 
bármilyen mennyiség, a legalsótól a legfelső tepsiig mindig ugyanazt az egyöntetű és maximális 
minőséget fogja kapni.

DOLGOZZON BIZTONSÁGOS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.
A Protek.SAFE™ szigetelőanyag a sütő külső hőmérsékletét biztonságos üzemi hőmérsékleten tartja.

NE VESZTEGESSE AZ IDEJÉT, SE A CSAPATJÁÉT.
Az AIR.Maxi™ technológia a korábbi BAKERTOP™ sütőkhöz képest akár 40%-al csökkenti a sütési időt. 
A Rotor.KLEAN™ automata tisztítórendszer a DET&Rinse™ mosószerrel együtt több szabadidőt hagy 
Önnek arra, hogy még több kihívásnak álljon neki a konyhában.
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS A BEFEKTETÉSÉNEK GYORSABB MEGTÉRÜLÉSÉÉRT.
A Spido.GAS+™ (csak a PLUS modellekben) és a Protek.SAFE™ rendszereknek köszönhetően a sütési folyamat 
nagyobb hatékonysága kétszeresen megtérül: mind a környezetvédelem és a csökkent működési költségek 
tekintetében.

LEGYEN A SÜTŐJE MEGBÍZHATÓ ÉS FÁRADHATATLAN. PONT MINT ÖN.
Innovatív, ugyanakkor megbízható technológiák kombinálva a masszív gyártói háttérrel.
Az Unox nem tart az időtől, és felajánlja, hogy akár 4 évre vagy 10 000 óra üzemidőre hosszabbítsa meg az Ön 
termékgaranciáját*. (*vonatkozó feltételek és további részletek a www.unox.com weboldalon)



BAKERTOP MIND.Maps™ P L U S
Per superare te stesso. 

+
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DOLGOZZON EGY INTELLIGENS SÜTŐVEL.
Az ADAPTIVE.Cooking™ rendszer megérti, hogy milyen eredményt akar kapni, értelmezi az Ön 
sütési paramétereit, megjegyzi a sütési folyamat alatt a páratartalomban és hőmérsékletben 
történő változásokat és felajánlja a legjobb megoldást az Ön által kívánt tökéletes eredmény elérése 
érdekében.
KEZDJEN SÜTNI, MÉG HA NEM IS ISMERI A SÜTŐT.
Ha másra osztaná a munkát, a legnépszerűbb sütési programok széles választékával a ChefUnox 
mindig kéznél van. Az Unox összes tapasztalata egyetlen gombnyomással.

SÜSSÖN KÜLÖNBÖZŐ TERMÉKEKET ÉS KÉSZÜLJÖN EL MIND EGYSZERRE.
A MISE.EN.PLACE program megadja Önnek a pontos időzítést és sorrendet a különböző sütési idejű 
termékek sütőbe helyezésére, hogy azok mind egyidejűleg készüljenek el.

SÜSSÖN KÜLÖNBÖZŐ ÉTELEKET, MINDET EGYSZERRE.
A MULTI.Time programmal egyidejűleg vagy sorrendben akár 10 különböző terméket is süthet. Ezek 
mindegyikéhez tartozik egy időkapcsoló, amely mutatja a sütési folyamat állapotát, majd értesít, 
amikor elkészült.
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NON SELEZIONARE UNA COTTURA. DISEGNA LA TUA. 
La tecnologia a linguaggio visivo MIND.Maps™ ti consente di realizzare anche la cottura più elaborata 
con pochi gesti della mano sul display.

RENDI RIPETIBILI I TUOI TOCCHI DA MAESTRO
Con MIND.Maps™ puoi salvare tutte le tue cotture e trasformarle in un patrimonio di esperienza a disposizione 
di tutti i tuoi collaboratori. Il tuo tocco da maestro ripetibile quante volte vuoi, con un click. 

SFOGLIE, BIGNE, PAN DI SPAGNA, CREME  E NON SOLO.
Qualsiasi sia la tecnica di cottura che desideri eseguire e qualsiasi sia il suo livello di umidità ideale, 
DRY.Maxi™ e STEAM.Maxi™ regolano l'umidità all'interno del forno per un risultato di massima qualità.

PRETENDI SEMPRE LA MASSIMA QUALITÀ, QUALSIASI SIA IL CARICO
La tecnologia AIR.Maxi™ distribuisce l'aria in maniera perfettamente uniforme. Qualsiasi sia il carico, 
hai sempre massima qualità e omogeneità di cottura, dalla teglia più in basso a quella più in alto.

LAVORA CON LA GARANZIA DEI MASSIMI LIVELLI DI SICUREZZA
Il materiale isolante Protek.SAFE™ mantiene la temperatura esterna del forno entro livelli di comfort e 
quindi molto al di sotto di quanto previsto dalle norme di legge.

NON PERDERE TEMPO E NON FARLO PERDERE AL TUO TEAM.
La tecnologia AIR.Maxi™ riduce il tempo di cottura fino al 40% (rispetto alla precedente serie di forni 
BAKERTOP). Il sistema Rotor.KLEAN™ per la pulizia automatica e i detergenti DET&Rinse™ ti regalano 
più tempo per vincere le grandi sfide in cucina.
OTTIENI UN RAPIDO RIENTRO DAL TUO INVESTIMENTO.
I sistemi Spido.GAS+™ (solo per modelli PLUS) e Protek.SAFE™ aumentano l'efficienza di cottura e garantiscono 
un doppio risultato, immediatamente percepibile: rispetto per l’ambiente e abbattimento dei costi di esercizio.

PRETENDI UN FORNO AFFIDABILE E INSTANCABILE. COME TE
Tecnologie sicure e dettagli costruttivi robusti. Unox non teme il tempo e ti permette di estendere la tua garanzia 
sui suoi prodotti fino a 4 anni  o 10.000 ore di funzionamento (scopri come sul sito www.unox.com).



MASTER.Touch O N E

MASTER.Touch O N E
Az erő az Ön kreatív ösztöneinek.

Az innovatív technológia, megbízhatóság és erő az Ön 
szolgálatában önmagában nem elég.
Az igazi különbséget az jelenti, hogy Ön a sütőt bármikor, 
hezitálás nélkül, azonnal használhatja.

A 65 000 színnel rendelkező LCD érintőképernyős 
kezelőfelület birtokában egy ösztönös természetességgel 
használható vizuális nyelv áll az Ön rendelkezésére, hogy 
vállalkozásának minden kulcsfolyamatát irányíthassa: a 
sütési programok manuális beállításától és másodpercről 
másodpercre való felvázolásuktól kezdve azok elmentésén 
és végtelen számú megismétlésén át minden kiegészítő be-
rendezés kezelésével bezárólag.

Amikor a legfejlettebb technológia világossá válik, akkor Ön 
már az első naptól koncentrálhat kizárólag a munkára.

Forradalmi jellemzők egy intuitív designba foglalva. 
Kreatív szabadság precizitással ötvözve.
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BAKERTOP MIND.Maps™ P L U S

BREAD

MASTER.Touch P L U S
Az irányítás öröme.

Társalogjon egy valóban intelligens sütővel, ami érti, hogy 
milyen eredményeket látna, ami nyomon követi a paraméte-
rekben történő változásokat a sütési folyamat alatt és felajánlja 
a legjobb megoldást az Ön által kívánt tökéletes eredmény 
elérése érdekében (ADAPTIVE.Cooking™);
a MASTER.Touch érintő toll használatával vázolja fel az Ön sütési 
folyamatát és mentse el kedvenc receptjeit az ön által vála-
sztott néven vagy akár egy szabadkézzel rajzolt szimbólum-
mal. Süssön egyidejűleg különböző ételeket a MULTI.Time 
funkciónak köszönhetően, vagy használja a MISE.EN.PLACE 
programot, hogy mind a különböző fogások egyszerre készülje-
nek el; a ChefUnox sütési programok egy gombnyomásra, 
amelyeket automatikusan frissíthet vagy alakíthat saját ízlésére 
intuitív módon.

A PLUS verzióval a MIND.Maps™ technológiájának összes 
képessége mellett az új kezelőfelület még nagyobb teret az Ön 
kibontakozására.
Egy korlátok nélküli kreatív élmény, és csak arra vár, hogy újból 
részese legyen.

Fejlettebb funkciók, nagy sebesség.
A kihívásnak elébe állni nem elég.



PLUS XEBC-16EU-EPR XEBC-10EU-EPR
Kapacitás 16 600x400 10 600x400
Távolság 80 mm 80 mm
Frekvencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Feszültség 400 V ~ 3N 400 V ~ 3N
Elektromos teljesítmény 35 kW 21 kW
Méretek (Sz x Mé x Ma mm) 882x1043x1866 860x957x1163
Súly 185 kg 130 kg

ONE XEBC-16EU-E1R XEBC-10EU-E1R
Kapacitás 16 600x400 10 600x400
Távolság 80 mm 80 mm
Frekvencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Feszültség 400 V ~ 3N 400 V ~ 3N
Elektromos teljesítmény 29,3 kW 14,9 kW
Méretek (Sz x Mé x Ma mm) 882x1043x1866 860x957x1163

Súly 185 kg 130 kg

16 600x400 10 600x400

BAKERTOP MIND.Maps™ KOMBI SÜTŐK.
A tökéletesség egy fajtája.

Tulajdonságok
KÉZI IRÁNYITÁSÚ SÜTÉSI MÓDOK

Légkeveréses sütés 30 °C - 260 °C
Vegyes gőz- és légkeveréses sütés 35 °C - 260 °C, a STEAM.Maxi™ -val 30% - 90%
Vegyes pára- és légkeveréses sütés 35 °C - 260 °C, a STEAM.Maxi™ -val 10% - 20%
Szárazlevegős sütés 30°C - 260 °C a DRY.Maxi™ technológiával 10% -100%
Magszonda
Delta T sütés magszondával
MULTI.Point magszonda
SOUS-VIDE magszonda
Sonda al cuore SOUS-VIDE

HALADÓ ÉS AUTOMATA SÜTÉS-PROGRAMOZÁS
MIND.Maps™ technológia: vázoljon fel végtelen számú lépésből álló sütési folyamatokat egyetlen érintéssel
PROGRAMOK: képes akár 256 felhasználói program tárolására
PROGRAMOK: lehetséges az eltárolt programokhoz nevet és képet hozzárendelni
PROGRAMOK: recept nevének elmentése (bármilyen nyelvű) írással
CHEFUNOX: kiválasztható a sütési mód, az étel, az étel mérete és sütési eredménye. és a sütés kezdése
MULTI.Time: a technológia lehetővé teszi akár 10 időkapcsoló kezelését, hogy a különböző termékek egyszerre kerüljenek sütésre.
MISE.EN.PLACE: a technológia lehetővé teszi az ételek sütőkamrába helyezésének szinkronizálását, hogy minden tepsi egyszerre készüljön el

LÉGKEVERÉS A SÜTŐKAMRÁBAN
AIR.Maxi™ technológia: több irányváltó ventilátor
AIR.Maxi™ technológia: 4 sebesség, programozható
AIR.Maxi™ technológia: 4 szemisztatikus sütőmód, programozható

LÉGKÖR SZABÁLYOZÁS A SÜTŐKAMRÁBAN
DRY.Maxi™ technológia: nagyteljesítményű nedvesség- és páraelszívás, a felhasználó által programozható
DRY.Maxi™ technológia: sütés páraelszívással 30 - 260 °C
STEAM.Maxi™ technológia: gőzölés 35 °C - 130 °C
STEAM.Maxi™ technológia: nedves és száraz levegő kombinációja 35 °C- 260 °C

ADAPTIVE.Cooking™ technológia: azonosítja a sütési folyamat optimalizációját és annak megfelelően automatikusan módosítja a sütési paramétereket a 
tökéletes sütési eredmény garantálása érdekében
ADAPTIVE.Cooking™ technológia: egy tepsi vagy tele sütő, ugyanaz az eredmény
ADAPTIVE.Cooking™ technológia: pára érzékelő és automatikus módosítás

EGYMÁSRA SZERELT SÜTŐK
MAXI.LINK technológia: lehetővé teszi sütők egymásra építését

Megjegyzés: Balról jobbra nyíló ajtó: XEBC-16EU-EPL  (L= left) (R= right)

Nem elérhetőOpcionálisStandard ONEPLUS PLUS

PLUS XEBC-16EU-GPR XEBC-10EU-GPR
Kapacitás 16 600x400 10 600x400
Távolság 80 mm 80 mm
Frekvencia 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Feszültség 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N
Elektromos teljesítmény 2,2 kW 1,4 kW
Gas G20, G30, G31: 34 kW / G25; G25.1: 33 kW G20, G25, G25.1, G30, G31: 25 kW
Méretek (Sz x Mé x Ma mm) 882x1043x1866 860x957x1163
Súly 210 kg 145 kg



XEBC-06EU-EPR XEBC-04EU-EPR
6 600x400 4 600x400
80 mm 80 mm
50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
400 V ~ 3N 400 V ~ 3N
14 kW 10,6 kW
860x957x843 860x957x675
100 kg 85 kg

XEBC-06EU-E1R XEBC-04EU-E1R
6 600x400 4 600x400
80 mm 80 mm
50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
400 V ~ 3N 230 V ~ 1N/ 400 V ~ 3N
9,9 kW 7,4 kW
860x957x843 860x957x675
100 kg 85 kg

XEBC-06EU-GPR
6 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
230 V ~ 1N
1 kW
G20, G25, G25.1, G30, G31: 19 kW
860x957x843
110 kg

6 600x400 4 600x400

BAKERTOP MIND.Maps™ KOMBI SÜTŐK.
A tökéletesség egy fajtája.

HŐSZIGETELÉS ÉS BIZTONSÁG
Protek.SAFE™ technológia: maximális hőhatékonyság és munkabiztonság (hideg ajtóüveg és külső felületek)
Protek.SAFE™ technológia: fék a ventilátor járókerekén az ajtó nyitásakor esedékes energiaveszteség csökkentésére
Protek.SAFE™ technológia: elektromos áram elnyelése a valós szükségletek függvényében
Protek.SAFE™ technológia: gázenergia elnyelése a valós szükségletek függvényében
Protek.SAFE™ PLUS: háromrétegű üvegajtó

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ÉGŐFEJ
Spido.GAS™ technológia: alkalmas G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31 gáztípusokhoz
Spido.GAS™ technológia: nagyteljesítményű egyenes csöves hőcserélő a szimmetrikus hőelosztásért
Spido.GAS™ technológia: egyenes csöves hőcserélő az egyszerű karbantartásért

AUTOMATA MOSOGATÁS
Rotor.KLEAN™ : 4 automatikus mosóprogram mosószer- és vízszabályzással 
Rotor.KLEAN™ : sütőbe épített mosószertartály

SZABADALMAZTATOTT AJTÓ
Nagy tartósságú és önolajozó technopolimer zsanérok
Fordítható nyitási irányú ajtó, akár üzembe helyezés után is
Ajtó pozíciók 60°-120°-180° fokoknál

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
Előmelegítési hőmérséklet max. 260 °C 
A fennmaradó sütési idő megjelenítése (amikor a magszondát nem használja)
Sütési mód szüneteltetése «HOLD»
Folyamatos működés «INF»
 Idő, maghőmérséklet, sütőtér hőmérséklet, páratartalom és ventilátor sebesség beállított és valós értékének megjelenítése
Hőmérséklet egysége °C vagy °F

TECHNIKAI RÉSZLETEK
Lekerekített rozsdamentes acél (AISI 304) sütőtér a higiénia és a könnyebb tisztítás érdekében
Sütőkamra világítás külső LED lámpákkal
Gőzálló tömítéses MASTER.Touch vezérlőpanel
Nagy tartósságú szénszálas ajtózár
Ajtó-csepegtető tálca folyamatos elvezetéssel, még nyitott ajtónál is
Nagy kapacitású csepegtetőtálca
Kis súlyú – nagy teljesítményű szerkezet az innovatív anyagfelhasználásnak köszönhetően 
Sütőajtó közelítéskapcsoló
Kétpontos biztonsági zár
Automata diagnosztika hiba vagy leállás esetén
Biztonsági hőkapcsoló
Nyitható belső üveg az ajtó egyszerűbb tisztításáért
L-alakú rozsdamentes acél tartósínek rovátkolt illeszkedéssel a tálcák könnyebb behelyezhetőségéért

Balról jobbra nyíló ajtó: XEBC-06EU-EPL  (L= left) (R= right)

ONEPLUS PLUS



UNOX kiegészítők.
A konyhában a különbséget a csapat jelenti.
A kimondottan a vendéglátóipar számára fejlesztett Unox kiegészítők megnövelik és optimalizálják az 
Ön konyhájának működését, valamint egy jól-felszerelt és sokoldalú munkakörnyezetté alakítják.

4LONG Life 

Baking Essentials
A Baking Essentials tepsik és rácsok új funkciókkal gazdagítják a sütőjét, ezzel mind költségeket és helyet 
takarítva meg a konyhában. Ezekkel a tartozékokkal felszerelve az Ön BAKERTOP MIND.Maps™ sütője képes 
bármit megsütni a leveles tésztától a macaronig, a keksztől az égetett tésztáig, a croissant-tól a pizzáig és 
kelesztett termékekig.

Semleges és technológia kiegészítő felszerelések
Az Unox kiegészítő felszereléseivel a konyhájában rendelkezésre álló teret maximálisan kihasználhatja. Egy 
többfunkciós, változatos sütőteret alakíthat ki különböző magasságú nyitott állványokkal, tárolószekrényekkel 
és kiegészítő eszközökkel. Például választhatja a DeckTop termékünket, egy modern statikus sütőt, ami 
lehetővé teszi Önnek, hogy ötvözze a modern és hagyományos sütést.

Zsúrkocsik és kosarak
Az Unox zsúrkocsijainak és kosarainak segítségével előkészíthet minden edényt és tányért a 
főzéshez, majd egyetlen biztonságos és könnyed mozdulattal helyezheti be őket a sütőbe.
Kitűnő választás a teljesen megrakott sütőhöz, hiszen csökkentik az időt, mialatt az ajtó nyitva van, 
ezáltal a környezeti hőveszteséget.

Páraelszívó ernyők
A szellőzőlyuk nélküli páraelszívó ernyők megtisztítják, eltávolítják a szagokat és lehűtik a kéményekből 
távozó gőzt.
Továbbá, nyitott ajtónál egy szívórendszer kiviszi a gőzt, ezzel feleslegessé téve a drága mennyezeti 
páraelszívó ernyők telepítését.  Kizárólag elektromos sütőkhöz.

Telepítő készletek
Sütő telepítő készletek egész sora elérhető az Ön sütőjéhez. Például, az első telepítő készlet, amely tartalmaz 
lefolyószerelvényeket és „U” szifont, vagy az összeépítő készlet, amely lehetővé teszi, hogy az Unox sütőit és 
kiegészítőit egymásra építse. Ezen kiegészítők használatával garantált a tökéletes telepítés, ami egyúttal a 
LONG.Life4™ ajánlatunkban foglalt opcionális garancia* 4 évre történő hosszabbításának szükséges előfeltétele. 
(*vonatkozó feltételek és további részletek a www.unox.com weboldalon)

UNOX.Care
Az UNOX.Care termékek tisztán tartják, megvédik sütőjét, és idővel csökkentik a karbantartási költségeket.  
A Rotor.KLEAN™ automata mosórendszer és a DET&Rinse™ mosószer együtt garantálják a sütőjének és 
alkatrészeinek tökéletes higiéniáját valamint azoknak megfelelő, hosszú távú karbantartását.  A BAKERTOP MIND.Maps™ 
sütőkön standardként kínált AUTO.Pure vízkő szűrő automatikusan eltávolítja a vízkövet a vízből, ami azt jelenti, 
hogy a továbbiakban már nincs szükség külső szűrőre. Különösen kemény vagy szennyezett víz esetében az 
Unox az UNOX.Pure használatát javasolja. Kloridok és más agresszív anyagok jelenléte esetén az UNOX.PURE-RO 
megnöveli a sütő hatékonyságát és élettartamát köszönhetően a víz teljes ásványmentesítésének.

LONG.Life4
A kézzelfogható bizonyíték a BAKERTOP MIND.Maps™ sütők minősége és megbízhatósága mögött. Az Unox felajánlja Önnek a 
lehetőséget, hogy akár 4 évre vagy 10 000 óra üzemidőre meghosszabbítsa a pótalkatrészek garanciáját.  A LONG.Life4 garancia 
aktiválása egyszerű. Mindössze csatlakoztassa az Ön BAKERTOP MIND.Maps™ ONE termékét a hozzá tartozó készlettel, majd 
regisztrálja az Unox weboldalán. A PLUS modellek már első kézbevételtől készek az internetkapcsolatra (Ethernet) csatlakozásra, 
lehető téve, hogy regisztráljon közvetlenül az irányítópanelen keresztül.  WiFi vagy 3G kapcsolatot lehetővé tevő készletek 
rendelkezésre állnak mindkét modellhez. (*vonatkozó feltételek és további részletek a www.unox.com weboldalon)

HACCP & Adatkezelés
A HACCP konyhai előírásainak helyes alkalmazását az UNOX.Link csomag BlackBox funkciója 
segítségével egyszerű és hatékony módon vezérelheti. Az OVEX.Net™ 3.0 szoftver segítségével 
bármikor, akár a mobiltelefonján is ellenőrizheti minden felszerelés energiafogyasztási adatát és 
statisztikáit (NFC – kis hatótávolságú kommunikáció).
A BAKERTOP MIND.Maps™ sütőkkel a kezelési költségek teljesen az Ön irányítása alatt vannak. 



UNOX kiegészítők.
A konyhában a különbséget a csapat jelenti.
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www.unox.com

EUROPE 

ITALY
UNOX S.p.A.
E-mail: info@unox.it
Tel.: +39 049 86 57 513

CZECH REPUBLIC
UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel.: +420 241 940 000

RUSSIAN COUNTRIES
UNOX RUSSIAN COUNTRIES
E-mail: info.ru@unox.com
Tel.: +7 985 33 77 597
+7 915 397 48 38

UNITED KINGDOM
UNOX UK Ltd
E-mail: info@unoxuk.com
Tel.: +44 1252 851 522 

TURKEY
UNOX TURKEY
E-mail: info.tr@unox.com
Tel.: +90 530 176 62 03

PORTUGAL
UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel.: +351 918 228 787

SPAIN
UNOX PROFESIONAL ESPAÑA  S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel.: +34 900 82 89 43

SCANDINAVIAN COUNTRIES
UNOX SCANDINAVIAN COUNTRIES
E-mail: info.se@unox.com
Tel.: +46 (0)768 716 422

ASIA, AFRICA & OCEANIA  

MALAYSIA & SINGAPORE
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

OTHER ASIAN COUNTRIES
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +603-58797700

PHILIPPINES
UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +63 998 541 3990

AMERICA  

U.S.A. & CANADA
UNOX INC.
E-mail: infousa@unox.com
Tel.: +1 800 489 8669

MEXICO
UNOX MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel.: +52 1555 4314 180

COLOMBIA
UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel.: +39 366 70 87 210

AUSTRALIA
UNOX AUSTRALIA PTY LTD.
E-mail: info@unoxaustralia.com.au
Tel.: +61 3 9876 0803

SOUTH AFRICA
UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.sa@unox.com
Tel.: +27 845 05 52 35

대한민국
UNOX SOUTH KOREA
이메일: info.asia@unox.com
전화: +82 10 4354 2856

中华人民共和国
UNOX TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
电子邮件: info.china@unox.com
电话: +86 186 1630 7976

INDONESIA
UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel.: +62 81908852999

U.A.E.
UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel.: +971 55 426 3167

INTERNATIONAL

UNOX S.p.A.
Via Majorana 22 / 35010 Cadoneghe (PD) Italy
Tel +39 049 8657511 / Fax +39 049 8657555
info@unox.com

AUSTRIA
UNOX ÖSTERREICH GmbH
E-mail: bestellung@unox.com
Tel. +43 800 880 963

CROATIA
UNOX CROATIA
E-mail: info@unox.it
Tel.: +39 049 86 57 513

GERMANY 
UNOX DEUTSCHLAND GmbH
E-mail: info.de@unox.com
Tel.: +49 2951 98760

FRANCE
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info@unox.fr
Tel.: +33 4 78 17 35 39

BELGIUM & LUXEMBOURG
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info@unox.fr
Tel.: +33 4 78 17 35 39 


