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CLASSIC NEBO I-FLEX?

N OV Ý

Otázka koncepce: V přímém porovnání
se dozvíte, která modelová řada nejlépe
vyhovuje vašim požadavkům.

BC classic 3.1

BLANCO COOK classic
Doporučení k používání

BC I-flex 3

BLANCO COOK I-flex

Kapacita/výstup
Střední až vysoký, používání po celý den a také
k zásobování ve špičkách

Kapacita/výstup
Malý až střední, používání po celý den

Nabídka pokrmů
Konstantní nabídka pokrmů po celý den nebo
střídavě po celý týden

Nabídka pokrmů
Konstantní nebo střídavá nabídka pokrmů
po celý den

Použití
Zejména k využití na stabilním místě

Použití
Na stabilním místě nebo k mobilnímu použití
na různých místech

Varná technika

Vyměnitelné, vysoce výkonné stolní varné
přístroje

Pevně vestavěné indukční varné pole

Velikost přístroje/počet
Varné plochy, popř. zóny

Pro 2, 3 nebo 4 stolní varné přístroje
BC classic 2.1, 3.1, 4.1

S 1, 2 nebo 3 indukčními varnými poli
BC I-flex 1 (230 V), 2, 3

Příslušenství pro vaření

Velký výběr: 13 různých stolních varných
přístrojů rozdílného výkonu a velikosti – např.
indukční varná pole a pánve wok, grilovací
desky, vařiče těstovin, fritéza a vodní lázeň –
k zasunutí a připojení k přístrojovým zásuvkám
na pracovišti

Jednoduché upevnění indukčních varných
nástavců – např. grilovací desky, pánev wok,
pánve nebo vařič těstovin – na indukčním
varném poli

Jmenovitý proud/výkon

400 V/16 A až 400 V/63 A
10,8 kW až 40,8 kW celkový výkon

230 V/16 A a 400 V/16 A
3,4 kW (vidlice s ochranným kolíkem)
až 10,0 kW celkový výkon

Rozměry a hmotnosti
(Standardní provedení bez
možného vybavení a příslušenství)

BC classic 2.1
1544 x 756 x 1362 mm
asi 195 kg

BC I-flex 1
925 x 678 x 1306 mm
asi 130 kg

BC classic 3.1
1949 x 756 x 1362 mm
asi 210 kg

BC I-flex 2
925 x 678 x 1306 mm
asi 130 kg

BC classic 4.1
2354 x 756 x 1362 mm
asi 225 kg

BC I-flexs 3
1255 x 678 x 1306 mm
asi 150 kg

Provedení

> pojízdný
> pevně stojící na stavitelných nohách

> pojízdný
> mobilní (stravovací zařízení) jako varianta To-go
> pevně stojící na stavitelných nohách
> ke vložení jako varianta Built-in

Mobilita

Pojízdná varná stanice k volnému umístění
v prostoru

Mobilní varná stanice s kompaktními rozměry
a nízkou hmotností, také pro použití ve stravovacím zařízení, popř. v cateringu

Úložné místo/pracovní plocha

Vodorovný odsávací panel: mnoho místa
k přípravě a pro výdej jídel

Vodorovný odsávací panel: mnoho místa
k přípravě a pro výdej jídel

Varný prostor: vlevo a vpravo vedle
varné plochy mnoho prostoru k ukládání
a odkládání

Provedení / konstrukce

Spodní část: Volitelné používání
> jako úložný prostor a dolní police
> pro mobilní podstavný chladicí stůl
>p
 ro teplé předzásobení prostřednictvím
BLANCOTHERM

Spodní část: Používání ke skladování a předzásobení varných nástavců anebo volitelně se
zásuvkovým blokem

Vodorovné odsávací panely, pracovní plochy
a spodní část kompletně z ušlechtilé oceli

Vodorovné odsávací panely a pracovní plochy
z ušlechtilé oceli. Spodní část z pozinkovaného
jemného plechu opatřeného práškovým nátěrem

BLANCO COOK
classic nebo
I-flex?
Pouze otázka
koncepce.

VYZRÁLÁ TECHNIKA
A ARCHITEKTURA

Vysoce efektivní odsávací/filtrační systém

Modularita

Integrovaná a vícestupňová odsávací a filtrační technika přímo nad varnými přístroji

Vybavení s varnými nástavci, popř. přístroji lze v případě potřeby kdykoli upravit,

a v bočních filtračních boxech zajistí vysoce efektivní filtrování pachů, vlhkosti a tuku.

popř. rozšířit.

Osvědčené se pojí s novým – společný

Elektrostatické filtrování

jmenovatel: BLANCO COOK classic

z přepalovaných tuků, a tím prodlužuje použitelnost filtrů s aktivním uhlím.

a I-flex mají mnoho společného v oblasti

Vodorovný odsávací panel

techniky a funkce.

výhledem na vařené pokrmy, a zvětšuje vertikální a horizontální prostor jako plochu

Individuální opláštění

pro úpravu pokrmů, dekorační a výdejnou plochu.

Různorodé možnosti opláštění, pokud jde o materiál a barvu.

Tak lze, nezávisle na stacionární digestoři, vařit přímo v jídelně. Ale nenahrazuje
vzduchotechnické zařízení v místnosti.

Funkční design
Hygienicky hladké povrchy, sklopný hygienický zákryt, jednoduchá přístupnost ke
komponentám a promyšlená ergonomie pro jednoduchou manipulaci.

Volitelný filtrační systém ION TEC filtruje nejjemnější aerosoly, pachové částice a kouř
Čištění
Veškeré komponenty určené k čištění jsou vhodné pro mytí v myčce, jsou snadno
přístupné a mohou být rychle vyjmuty bez použití nástrojů.

Jako vodorovný panel ke strávníkovi vytváří společnou komunikační rovinu, s volným

BLANCO Control
Elektronické ovládání s jasnými symboly velmi usnadňuje obsluhu. Výměnu, popř.
vyčištění filtrů automaticky připomene indikátor pro výměnu filtrů.

OBJEVTE FLEXILIGENCI
Flexibilní prostor k činnosti vašich zákazníků díky
inteligentním vlastnostem výrobku.

Flexiligence v hlavě
Přesné řešení pro váš obchodní nápad: BLANCO COOK nabízí individuální konfigurace ve velikosti,
výkonnostní třídě a vybavení.
Flexiligence v prostoru
Volný výběr místa: BLANCO COOK spojuje v jednom systému techniku vaření a digestoř.

FLEXIBILITA+INTELIGENCE

FLEXILIGENCE

Flexiligence v čase
Střídající se pokrmy od rána do noci a vždy ve správné době: S BLANCO COOK můžete vybavení
a zařízení měnit podle potřeby a bez nákladů je vyměňovat.
Flexiligence v uspořádání
Pro harmonické prostředí: Patřičně k vašemu stylu zařízení vám BLANCO COOK nabízí individuální
možnosti uspořádání v materiálu a barvě.
Flexiligence v organizaci
Včetně usnadnění práce: S promyšlenou ergonomií, smysluplným rozdělením plochy a praktickým
příslušenstvím BLANCO COOK přináší do pracovní procesů efektivnost a strukturu.
Flexiligence v čištění
Minimální náklady na čištění: BLANCO COOK přesvědčí hygienickými povrchy a lehce přístupnými
díly vhodnými pro mytí v myčce, které lze vyjmout bez použití nástrojů.
Flexiligence v mobilitě
Dnes zde, zítra tam: Dobře, že vás BLANCO COOK může všude provázet.
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