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Objavte čaro PACOtizovania vďaka
PACOJET 2!
Pacojet 2 je nová generácia kuchynských
zariadení, ktorá poskytuje možnosť
jednoduchšieho varenia s excelentnými
kulinárskymi výsledkami. Pacotizovanie
umožňuje kuchárom pracovať s čerstvými
alebo mrazenými potravinami a vytvárať
z nich jemnú štruktúru bez toho aby bol
mraziaci proces prerušený. Stroj umožní
získať
výnimočne
jemnú
a chutnú
zmrzlinu, sorbety alebo chutné polievky,
omáčkya to všetko bez predchádzajúceho rozmrazovania surovín. Potraviny
si zachovajú čerstvú vôňu, prírodné farby
a výživové hodnoty. Preneste sa do sveta
čerstvosti a jemnosti s Pacojet 2.

Inovatívne funkcie, ktoré prináša Pacojet 2:
Nový grafický dizajn displeja a dotykovej obrazovky s ikonami


Nové revolučné funkcie pre čerstvé a mrazené potraviny:
o Celé aj desatinné porcie – perfektné pre kontrolu množstva
o Mód voliteľného tlaku vzduchu s automatickým podtlakom – dá sa
kontrolovať aj počas cyklu
o Funkcia indikácie preplnenia a tým zachránenie obsahu nádoby
pred rozmrazením.
 Nové špeciálne programy pre spracovanie čerstvých, nemrazených
potravín s Coupe Set-om:
o Rezanie / Sekanie – pre tatársku, sekanú, byliny
o Mixovanie / Miesenie – pre tekuté potraviny
Všetko bez toho aby sa produkt zohrial a s cyklom trvajúcim 1
minútu!
 Jednoduchšie ovládanie, prístupnejší používateľovi:
o Obsiahly, ilustrovaný manuál pre používanie zariadenia
o Kompletný čistiaci cyklus zobrazený na obrazovke s návodom –
jednoduché a hygienické čistenie celého zariadenia
o Prispôsobenie potrebám používateľa - vlastné programové
nastavenia
 Dlhšia životnosť, rovnaký výkon:
o Špeciálne pre Pacojet 2 vyvinutý striedavý bezkefkovýmotor
s garanciou 5 rokov – výkonný, spoľahlivý a výrazne tichší
 Nová medzinárodná kuchárska kniha – kulinárske inšpirácie priamo od
Pacojet kuchárov z celého sveta
 Príslušenstvo vysokej kvality – všetko príslušenstvo pre Pacojet 1 je
kompatibilné s Pacojet 2.
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Aby boli vaše kulinárske sny skutočné.
Prichádzajúca generácia Pacojet 2 ponúka inovácie, ktoré ocenia všetci
používatelia – splnia všetky očakávania kuchárov, presnosť, rozmanitosť chuť.
Rozpúta tvorivosť, ohromí hostí, prebudí zabudnuté chute a osvieži kuchyňu
Výsledky sú vynikajúce – prírodné chute aj farby ostávajú, vôňa jedla je svieža,
chuť výnimočná
Šetrí čas, náklady sú nižšie, redukuje odpad
Rýchle a ľahké čistenie – len 1 minútu s automatickým cyklom umývania
Excelentná reputácia - Výrobou vo Švajčiarku
Pacojetgarantuje kvalitu
najvyššej triedy, stály výkon a dlhú životnosť.
Systém Pacojet 2 obsahuje:
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Pacojet 2 je kompaktný aj výkonný

Zariadenie Pacojet 2
pacotizačný nôž
tesniaci kryt
poháre s krytom
držiak pohára
chrómovaná lopatka
medzinárodná kuchárska kniha

Zvládne jednu porciu v priebehu 20 sekúnd
alebo
1 pohár za menej ako 4 minúty.
Za 1 hodinu je Pacojet 2 schopný produkcie:
- 15 litrov sorbetu alebo zmrzliny v 15
rôznych chutiach
- 15 kg paštéty z mäsa, nadýchanej peny
- 15 kg byliniek v omáčkach alebo dresingoch

Čistiaca sada:
1 modrá sada s kefkami
1 modrý tesniaci krúžok
1 zelený oplachový krúžok

Zvýšte svoj zisk a ponúknite všestrannosť: Objavte unikátny Pacojet

Coupe Set s Pacojet 2

Pacojet 2 ponúka jednoúčelové funkcie pre Coupe Set, ktoré rozširujú
základnú výbavu zariadenia na spracovanie čerstvých, nemrazených
potravín v rôznych variantoch, umožňuje spracovávať surové aj hotové
mäso, ryby, bylinky, zeleninu, ovocie, vajíčka, krémy a mnoho iného a to
do 1 minúty a v peknom vzhľade.
Coupe Set obsahuje inštrukčný manuál a nasledovné:
Krájací kotúč
Na krémy,
vajcové bielka,
mixovanie
ovocia na
krémy,
milkshake atď.

2-ramenný nôž
Na hrubšie časti
byliniek,
zeleniny, mäsa
(napr. tatarák).

4-ramenný nôž
Na
omáčky
a pyré.

Držiak
Umožní vám
bezpečne
pripevniť ostrie.

Výkon

950 W

Napätie

230 – 240 V / 50 – 60 Hz

Rozmery (š x h x v)

498 x 182 x 360 mm

Kapacita pohára

1 lit.

Max. náplň

0,8 lit.

Ideálna teplota

-22 °C - -8 °C pri mrazených potravinách

Rýchlosť otáčok

Motor 6.000 / min.,Čepeľ 2.000 / min.

Pretlak

ca. 1,2 bar

Pre viac informácií neváhajte a kontaktujte Vášho dodávateľa PACOJET
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