
CLIMAPLUS

Zariadenie iCombi Classic toho zvládne veľa a všetko na vysokej úrovni: vďaka špeciálnej funkcii 
pre neustále meranie a kontrolu podmienok vnútri varnej komory, je klíma v komore rovnomerná. 
To všetko vďaka výkonnému generátoru čerstvej pary, ktorý zaisťuje optimálne nasýtenie pary, ale 
tiež vďaka výkonnému odvlhčovaniu, viac ventilátorom a optimálnej geometrii varnej komory. 
Zariadenie dodá energiu s veľkou presnosťou tam, kde je to vhodné a potrebné. Výsledkom je plne 
naplnená varná komora s  výnimočnou rovnomernosťou výsledku vo všetkých zásuvoch a až o 10%
nižšia spotreba energie a vody. Všetko s jedným cieľom: chrumkavá kôrka, lahodné grilovacie 
vzory alebo dokonalé rezne - ako kuchár vždy zabodujete u svojich klientov. Dohromady to prináša 
väčší výkon, vyššiu produktivitu, menšiu spotrebu zdrojov. Všetko sa dá ovládať jednoducho a 
intuitívne. Jednoduché ovládanie: už po krátkej dobe vám obsluha zariadení iCombi Classic nebude 
robiť žiadne ťažkosti. Vďaka intuitívnemu ovládaniu, zmysluplným symbolom a otočnému 
ovládaču s funkciou "stlačiť" je to jednoduché.

 Individuálne programovanie:
Ste spokojní s výsledkom? V tom prípade si uložte proces varenia až v 12 krokoch. To ostatne 
môžete urobiť až pre 100 procesov varenia.

 Režim "Para":
Generátor čerstvej pary s reguláciou pary v krokoch po 10% vytvára hygienicky čistú a čerstvú 
paru. Tá spoločne s konštantnou teplotou varnej komory a optimálnym nasýtením pary zaisťuje 
rovnomerný proces varenia.

 
 
 Režim "Horúci vzduch":

Horúci vzduch cirkuluje okolo jedla zo všetkých strán a zariadene individuálne prispôsobuje 
rýchlosť. Výkon vystačí aj pri plnom naplnení s krátko pečenými alebo hlboko zmrazenými 
potravinami, ako sú kalamáre, krokety alebo pečivo.

 Kombinovaný režim:
Výhody horúcej pary v kombinácii s horúcim vzduchom: krátka doba varenia, nízke straty pri 
pečení, intenzívnej vône či atraktívne zafarbenie. Pre vynikajúce výsledky.

Efektívne čistenie:
Nezáleží na tom, ako veľmi zariadenie iCombi Classic pracovalo, automatické čistenie zvládne 
akékoľvek znečistenie. Intenzívne, ľahké alebo stredné. S čistiacimi tabletami bez fosfátov. Vo dne 
aj v noci. Alebo tiež v priebehu práce,ba dokonca aj bez tabliet. S funkciou Care-System, ktorý 
eliminuje potrebu nákladného zmäkčovania vody a pravidelného odstraňovania vodného kameňa u 
generátora pary. Čistotu udržíte ľahko: všetky stupne čistenia možno vybrať ľahko a rýchlo 
pomocou displeja.


