EAZY
DEN KOMPAKTA
UGNEN

EAZY
DÄR UTRYMMET
ÄR AVGÖRANDE

Tradition och innovation går hand i hand. Zanussis ugnar
sammanför både innovation och tradition.
Eazy-ugnen är designad för att passa både i små och stora kök.
Ugnens kompakta dimensioner gör att den kan placeras på en
bänk.
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EN UGN
ANPASSAD FÖR
DIN VERKSAMHET

MED AUTOMATISKT
RENGÖRINGSSYSTEM

6 GN 1/1;
effekt 6.9 kW ;
tillagningscykler: ånga / konvektion
+ ånga / konvektion;
möjliga elektriska anslutningar:
400V, 3N, 50/60 Hz el
230V, 3, 50/60 Hz el
230V, 1, 50/60 Hz;
yttermått mm:
519x803x770 (BxDxH)

HÖGERHÄNGD DÖRR

VÄNSTERHÄNGD DÖRR

HÖGERHÄNGD DÖRR

VÄNSTERHÄNGD DÖRR

UTAN AUTOMATISKT
RENGÖRINGSSYSTEM

6 GN 1/1;
effekt 6.9 kW ;
tillagningscykler: ånga / konvektion
+ ånga / konvektion;
möjliga elektriska anslutningar:
400V, 3N, 50/60 Hz el
230V, 3, 50/60 Hz el
230V, 1, 50/60 Hz;
yttermått mm:
519x803x770 (BxDxH)
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NÅGRA AV
ZANUSSIUGNENS
EGENSKAPER

HELT AUTOMATISK RENGÖRING

Välj mellan tre olika rengöringsprogram.

ROBUST KONSTRUKTION

Ugnen är helt byggd i rostfritt stål.

SNYGG DESIGN

Ugnen är stilrent designad i italiensk tradition.
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HÖGT SKYDD

IPX4 vattenskydd för enklare
rengöring.

DÖRR MED DUBBLA
GLAS

Ugnsdörren har dubbla glas och
skyddar användaren mot värme och
kan lätt rengöras.

LÄTT ATT STÄDA

Ugnsutrymmet är lättstädat tack
vare frånvaron från vassa kanter och
smutsfällor.

JÄMT
TILLAGNINGSRESULTAT

Tack vare fläktens design sprids
värmen i ugnsutrymmet perfekt.
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UGNEN - EAZY

 lika cykler för olika typer av matlagning
O
99 lagringsbara recept
USB-koppling för hantering av data
Eazy-ugnen kombinerar konvektionstillagning med möjlighet att
lägga till fuktighet i ugnsutrymmet.
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LAGRAR OCH REPETERAR
DINA RECEPT EFTER
DINA BEHOV

UGNENS SPECIFIKATIONER
 onvektionscykel (max 280°C)
K
med 11 fuktighetsnivåer.
- 0 ingen tillsatt fukt (bryning,
gratänger, bageri, halvfabrikat)
- 1-2 låg fuktighet (mindre
portioner av kött eller fisk)
- 3-4 medel/låg fuktighet (större
stycken kött, återupphettning,
grillad kyckling, jäsning)
- 5-6 medel fuktighet (ugnsrostade
rotsaker, första steget i en stek)
- 7-8 medel/hög fuktighet (stuvade
grönsaker)
- 9-10 hög fuktighet (koka)

ECO-Delta tillagningscykel
USB-koppling: ladda ned HACCPdata eller ladda upp dina recept
Kärntermometer (tillgängling som
tillbehör)
Automatiska rengörningsprogram:
3 förprogrammerade cykler
med olika längd för att passa
smutsighetsgrad
Rengöringssystemet är
integrerat (inga andra delar
behövs) och använder flytande
rengöringsmedel.

 utomatisk förvärmning och
A
nedkylning
Programmerbar: upp till 99 recept,
i 9 steg per program, kan lagras
direkt i ugnen och återskapas när
som helst via USB-minne
3 fläkthastigheter för att passa
råvaran som tillagas

MINDRE PORTIONER NÄR SOM
HELST

ENKELHET
I ALLA DESS
FORMER

Enbart ett få knapptryck krävs för att starta ugnen
Rengöringssystemet startas med ett enkelt knapptryck på
panelen.
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EAZY ATT
ANVÄNDA
EAZY ATT PLACERA

av/på brytare

Fuktighetsnivåer

tillagningsfas:
(aktivering)

Matlagningsprogram
(9 steg per program)

ECO-Delta lågtemperaturprogram

Programväljaren (99 program)

Temperaturinställning

Backa / Rengöringsprogram

Tillagning med kärntermometer

Öppet spjäll

Tidsinställningar

Belysning i ugnsutrymmet
av/på

Fläkthastighet
(med möjlighet att ställa 3 olika
hastigheter)

Vred
Med ett kontrollvred ställer du in dina värden för
alla ugnens inställningar. Genom att trycka in
vredet väljer du det inställda värdet.
USB
USB-port för upp- och nedladdning av data
Uttag för kärntermometer
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EAZY
TILLBEHÖR

Tillbehör för installation

Stativ

Gejderställning till stativ

Stativ för stackade ugnar

Stackningskit

Ventilationskåpa

Extern handdusch

GN-kantiner med non-stick beläggning

Bleck med non-stick
beläggning, 20, 40 eller
60 mm i höjd

Stekbleck med slät och
räfflad sida

Aluminium grillgaller

Bakbleck för baguetter i
perforerad aluminium med
silikonbeläggning

Rostfri kantin i 20, 40,
65 mm i höjd

Perforerad kantin 20,
40, 65 mm i höjd

Galler för grillade 4 el 8
kycklingar

GN rostfria bleck och galler

Galler i rostfritt
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NÄR DU BEHÖVER
ÄR ZANUSSI DÄR
FÖR DIG

Innan och efter installation, lita på en expert
Lyssna och samarbeta: detta är två nyckelord för oss. Våra ingenjörer
samarbetar med kockar och tekniker för att ta fram en produkt som är så
pålitlig och enkel att använda som möjligt.
Våra samarbetspartners är först och främst konsulter
Våra konsulter kan rekommendera den maskin som är bäst lämpad för dina
ändamål.
Våra utbildningar kan hjälpa dig utnyttja produktens fulla potential
Eftermarknadstekniker finns spridda i stort sätt över hela landet. Vi kan er
erbjuda produktutbildningar till kockar i köken som ger dem förslag på nya
tekniker samt hur man mest effektivt utnyttjar ugnen.
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Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Illustrationer är inte bindande.

ZANUSSI PROFESSIONAL

www.zanussiprofessional.se

