
ÈAS NA VAØENÍ

PROÈ PROFESIONÁL ?

Profesionální mikrovlnné trouby jsou zhotoveny z vysoce kvalitních
komponentù, které budou pokraèovat v práci i vysokém zatížení 
po dlouhou dobu a dosáhnout plného výkonu rychleji než mykrovlné
trouby pro domácnost.

Ty nejsou svojí konstrukcí a výkonem stavìny pro trvalé užívání
a pøi delším zatížení ztrácejí sílu, protože jejich komponenty jsou 
nadmìrnì zatìžovány teplem, což zkracuje jejich životnost.

- možnost stohování
- úspora pracovního místa
- vnitøní rozmìr 370x370 mm

- snadné a odolné mechanické ovládání
- vhodné pro GN 2/3 (NE kovové)

slouží profesionálùm

Proè si vybrat Samsung
profesionální mikrovlnné trouby?

profesionální mikrovlnné
trouby Samsung

CM 1019

CM 1929

tlaèítko 20 sekund - pøidá èas navíc,
zatímco mikrovlnná trouba I nadále vaøí

Na obou modelech je použit pøehledný digitální displej. 
Model CM 1929 s programovatelným ovládání
a CM 1019 s manuální ovládání

modely CM 1019, 1519 a 1919 je možné
dodat s digitálním programovatelným ovládáním 



- mechanické ovládáním s èasovaèem

- 5 stupòù mikrovlnného výkonu 
- funkce rozmrazení pøi výkonu 170 a 330W
- signalizace ukonèení procesu

- nerezové vnìjší i vnitøní provedení 

Rozmìry (š x h x v) ..... 517x412x297 mm
Rozmìry komory ......... 336x349x225 mm
Obsah komory .............................. 26 litrù
Vnitøní prostor vhodný pro ............. GN1/2
Poèet magnetronù ............................... 1
Ovládání ....................... programovatelné
Regulace výkonu ........... 550/770/1100W
Rozmrazovací výkon ..............  170/330W
Výstupní výkon (mikrovlnný) ........ 1100W
Pøíkon / Napìtí ...................  1,6kW/ 230V
Hmotnost ..................................... 17,5 kg

Rozmìry (š x h x v) .... 517x412x297 mm
Rozmìry komory ........ 336x349x225 mm
Obsah komory.............................. 26 litrù
Vnitøní prostor vhodný pro ...........  GN1/2
Poèet magnetronù .............................. 1
Ovládání .............................. mechanické
Regulace výkonu ........... 550/770/1100W
Rozmrazovací výkon .............. 170/330W
Výstupní výkon (mikrovlnný) .......  1100W
Pøíkon / Napìtí ................. 1,45kW/ 230V
Hmotnost..................................... 17,5 kg

Profesionální mikrovlnná trouba 
Samsung CM-1919

Rozmìry (š x h x v) ... 464x557x368 mm
Rozmìry komory ....... 370x370x190 mm
Obsah komory ............................ 26 litrù
Vnitøní prostor vhodný pro ........... GN2/3
Poèet magnetronù ............................. 2
Ovládání ............................. mechanické
Regulace výkonu .......  925/1295/1850W
Rozmrazovací výkon ............ 180/370W
Výstupní výkon (mikrovlnný) ...... 1850W
Pøíkon / Napìtí .................. 3,2kW/ 230V
Hmotnost ...................................... 32 kg

Rozmìry (š x h x v) ... 464x557x368 mm
Rozmìry komory ....... 370x370x190 mm
Obsah komory ............................ 26 litrù
Vnitøní prostor vhodný pro ..........  GN2/3
Poèet magnetronù ............................. 1
Ovládání ............................  mechanické
Regulace výkonu .......... 500/700/1000W
Rozmrazovací výkon ............. 180/300W
Výstupní výkon (mikrovlnný) ....... 1000W
Pøíkon / Napìtí .................. 1,7kW/ 230V
Hmotnost ...................................  26,5 kg

- snadné a rychlé mechanické ovládání 
- velký vnitøní prostor 370x370 ( GN2/3 )
- digitální display (èas a provozní hlášení)
- nerezové vnìjší i vnitøní provedení
- snadno odnímatelný strop (lze mýt v myèce)
- vyjímatelný vzduchový filtr (nerezový)
- 5 stupòù mikrovlnného výkonu 
- 2 funkce rozmrazení pøi výkonu 180 a 370W
- rychlé tlaèítko pøidání èasu ohøevu +20 sec.
- signalizace ukonèení procesu

- pøehledné programovatelné ovládání 
- digitální display (èas a provozní hlášení)
- nerezové vnìjší i vnitøní provedení 
- možnost nastavení až 20 programù
- 4 stupòù mikrovlnného výkonu 
- funkce rozmrazení 
  pøi výkonu 170 a 330W
- rychlé tlaèítko pøidání èasu
  ohøevu +30 sec.
- signalizace ukonèení procesu

- snadné a rychlé mechanické ovládání,
  prostor 370x370 ( GN2/3 ), digitální display (èas a provozní hlášení)
- nerezové vnìjší i vnitøní provedení, snadno odnímatelný strop lze mýt v myèce)
- vyjímatelný vzduchový filtr (nerezový), 5 stupòù mikrovlnného výkonu, 2 funkce rozmrazení pøi výkonu
  180 a 300W, rychlé tlaèítko pøidání èasu ohøevu +20 sec.
- signalizace ukonèení procesu

 velký vnitøní

Rozmìry (š x h x v) ... 464x557x368 mm
Rozmìry komory ....... 370x370x190 mm
Obsah komory ............................ 26 litrù
Vnitøní prostor vhodný pro ..........  GN2/3
Poèet magnetronù ............................. 2
Ovládání ............................  mechanické
Regulace výkonu .......... 750/105/1500W
Rozmrazovací výkon ............. 195/375W
Výstupní výkon (mikrovlnný) ....... 1500W
Pøíkon / Napìtí .................... 3 kW/ 230V
Hmotnost ......................................  32 kg

- snadné a rychlé mechanické ovládání 
- velký vnitøní prostor 370x370 ( GN2/3 )
- digitální display (èas a provozní hlášení)
- nerezové vnìjší i vnitøní provedení
- snadno odnímatelný strop (lze mýt v myèce)
- vyjímatelný vzduchový filtr (nerezový)
- 5 stupòù mikrovlnného výkonu 
- 2 funkce rozmrazení pøi výkonu 195 a 375W
- rychlé tlaèítko pøidání èasu ohøevu +20 sec.
- signalizace ukonèení procesu

7221040 A  Model CM-1919  1850W    21.900,- Kè

è.artiklu         název                        výkon   Cena bez DPH

NEW

NEW

profesionální mikrovlnné trouby 093

Profesionální mikrovlnná trouba 
Samsung CM-1519

7221036 A  Model CM-1519  1500W    18.900,- Kè

è.artiklu         název                        výkon   Cena bez DPH

Profesionální mikrovlnná trouba 
Samsung CM-1019

7221034 A  Model CM-1019  1000W    15.900,- Kè

è.artiklu         název                        výkon   Cena bez DPH

Profesionální mikrovlnná trouba 
Samsung CM-1069

7221033 A  Model CM-1069  1100W       9.900,- Kè

è.artiklu         název                        výkon   Cena bez DPH

Profesionální mikrovlnná trouba 
Samsung CM-1079

7221043 A  Model CM-1079  1100W      7.900,- Kè

è.artiklu         název                        výkon   Cena bez DPH



Profesionální mikrovlnná trouba NE-1840EUG

Technická data:

è.artiklu       název                                                        Cena bez DPH

Profesionální mikrovlnná trouba NE-2140EUG

Technická data:

è.artiklu       název                                                        Cena bez DPH

Profesionální mikrovlnná trouba NE-3240EUG

7220997 A Mikrovlnná trouba NE-3240EUG      94.900,- Kè

Provedení: Celonerezové
- ovládání manuální

Možnost vaøení ve dvou patrech.

Rozmìry (šxhxv) ..................  650x526x471 mm

Výška komory  ...................................... 250 mm
Vnitøní prostor vhodný pro  ....................  GN 1/1
Obsah komory.............................................. 44 l
Poèet magnetronù ...................................... 2+2

Regulace výkonu .............. 340 / 1600 / 3200 W
Výkon pøi rozmrazení .............................. 170 W

Rozmìry komory (šxh) .................. 535x330 mm

Nastavení výkonu ................................ 4 úrovnì

Výstupní výkon ..................................... 3200 W
Pøíkon / napìtí ............ 4,96kW / 400V/2N/50Hz
Hmotnost .................................................. 65 kg

Robustní konstrukce této mikrovlnné trouby naznaèuje, 
že bude disponovat velkým výkonem 3200 W a rozsáhlou 
kapacitou. To je dùležité k tomu, aby se na výstupu udržely 
stálé hodnoty. Hodí se pro použití v nemocnicích, ve 
spoleènostech zabývajících se výrobou jídla, pro catering, 
ve velkých restauracích èi hotelích. Ètyøsmìrné køížové 
vyzaøování, ètyøi magnetrony a rotující vodící plochy vln 
jsou urèeny pro rychlé a rovnomìrné ohøívání. Ètyøi úrovnì 
výkonu: vysoký, støední, nízký a rozmrazování. Jednotka 
i vnitøní dutiny jsou vyrobeny z nerez oceli, urèené pro velké 
zatížení. Snadné èištìní hladkého povrchu interiéru a s 
odnímatelným vnitøním regálem. Èíselný displej. Tahem 
vyklápìjící se dvíøka (smìrem dolù).

Rozmìry (šxhxv) ..................  650x526x471 mm

Výška komory  ...................................... 250 mm
Vnitøní prostor vhodný pro  ....................  GN 1/1
Obsah komory.............................................. 44 l
Poèet magnetronù ...................................... 2+2

Regulace výkonu .............. 340 / 1050 / 2100 W
Výkon pøi rozmrazení .............................. 170 W

Rozmìry komory (šxh) .................. 535x330 mm

Nastavení výkonu ................................ 4 úrovnì

Výstupní výkon ..................................... 2100 W
Pøíkon / napìtí ............ 3,65kW / 400V/2N/50Hz
Hmotnost .................................................. 54 kg

7220996 A Mikrovlnná trouba NE-2140EUG      84.900,- Kè

Robustní konstrukce této mikrovlnné trouby naznaèuje, 
že bude disponovat velkým výkonem 2100 W a rozsáhlou 
kapacitou. To je dùležité k tomu, aby se na výstupu udržely 
stálé hodnoty. Hodí se pro použití v nemocnicích, ve 
spoleènostech zabývajících se výrobou jídla, pro catering, 
ve velkých restauracích èi hotelích. Ètyøsmìrné køížové 
vyzaøování, ètyøi magnetrony a rotující vodící plochy vln 
jsou urèeny pro rychlé a rovnomìrné ohøívání. Ètyøi úrovnì 
výkonu: vysoký, støední, nízký a rozmrazování. Jednotka 
i vnitøní dutiny jsou vyrobeny z nerez oceli, urèené pro velké 
zatížení. Snadné èištìní hladkého povrchu interiéru a s 
odnímatelným vnitøním regálem. Èíselný displej. Tahem 
vyklápìjící se dvíøka (smìrem dolù).

Provedení: celonerezové
- ovládání manuální

Možnost vaøení ve dvou patrech.

Rozmìry (šxhxv) ..................  650x526x471 mm

Výška komory  ...................................... 250 mm
Vnitøní prostor vhodný pro  ....................  GN 1/1
Obsah komory.............................................. 44 l
Poèet magnetronù ...................................... 2+2

Regulace výkonu ................ 340 / 900 / 1800 W
Výkon pøi rozmrazení .............................. 170 W

Rozmìry komory (šxh) .................. 535x330 mm

Nastavení výkonu ................................ 4 úrovnì

Výstupní výkon ..................................... 1800 W
Pøíkon / napìtí .............. 3,2kW / 230V/1N/50Hz
Hmotnost .................................................. 54 kg

7221001 A Mikrovlnná trouba NE-1840EUG      77.500,- Kè

Robustní konstrukce této mikrovlnné trouby naznaèuje, 
že bude disponovat velkým výkonem 1800 W a rozsáhlou 
kapacitou. To je dùležité k tomu, aby se na výstupu udržely 
stálé hodnoty. Hodí se pro použití v nemocnicích, ve 
spoleènostech zabývajících se výrobou jídla, pro catering, 
ve velkých restauracích èi hotelích. Ètyøsmìrné køížové 
vyzaøování, ètyøi magnetrony a rotující vodící plochy vln 
jsou urèeny pro rychlé a rovnomìrné ohøívání. Ètyøi úrovnì 
výkonu: vysoký, støední, nízký a rozmrazování. Jednotka 
i vnitøní dutiny jsou vyrobeny z nerez oceli, urèené pro velké 
zatížení. Snadné èištìní hladkého povrchu interiéru a s 
odnímatelným vnitøním regálem. Èíselný displej. Tahem 
vyklápìjící se dvíøka (smìrem dolù).

profesionální mikrovlnné trouby094

Technická data:

è.artiklu       název                                                        Cena bez DPH

Provedení: Celonerezové
- ovládání manuální

Možnost vaøení ve dvou patrech.

NE-1840EUG

NE-2140EUG

NE-3240EUG

Technická data:

è.artiklu       název                                                        Cena bez DPH

Provedení: celonerezové
- ovládání programovatelné (16 programù)

Možnost vaøení ve dvou patrech.

Rozmìry (šxhxv) ..................  650x526x471 mm

Výška komory  ...................................... 250 mm
Vnitøní prostor vhodný pro  ....................  GN 1/1
Obsah komory.............................................. 44 l
Poèet magnetronù ...................................... 2+2

Regulace výkonu ................ 340 / 900 / 1800 W
Výkon pøi rozmrazení .............................. 170 W

Rozmìry komory (šxh) .................. 535x330 mm

Nastavení výkonu ................................ 4 úrovnì

Výstupní výkon ..................................... 1800 W
Pøíkon / napìtí .............. 3,2kW / 230V/1N/50Hz
Hmotnost .................................................. 54 kg

7221002 A Mikrovlnná trouba NE-1880EUG      82.500,- Kè

Robustní konstrukce této mikrovlnné trouby naznaèuje, 
že bude disponovat velkým výkonem 1800 W a rozsáhlou 
kapacitou. To je dùležité k tomu, aby se na výstupu udržely 
stálé hodnoty. Hodí se pro použití v nemocnicích, ve 
spoleènostech zabývajících se výrobou jídla, pro catering, 
ve velkých restauracích èi hotelích. Ètyøsmìrné køížové 
vyzaøování, ètyøi magnetrony a rotující vodící plochy vln 
jsou urèeny pro rychlé a rovnomìrné ohøívání. Ètyøi úrovnì 
výkonu: vysoký, støední, nízký a rozmrazování. 
P

Jednotka i vnitøní dutiny jsou vyrobeny z nerez oceli,
urèené pro velké zatížení. Snadné èištìní hladkého povrchu
interiéru a s odnímatelným vnitøním regálem. Tahem 
vyklápìjící se dvíøka (smìrem dolù).

rogramovatelný model, èasový èíselný displej, dotyková
programovací tlaèítka,16 pøedvoleb, každá obsahuje 2 a 3 
úrovnì, po naprogramování ovládání pomocí jednoho 
tlaèítka. 

NE-1880EUG

Profesionální mikrovlnná trouba NE-1880EUG



profesionální mikrovlnné trouby 095

Profesionální mikrovlnná trouba NE-1037EZG

è.artiklu       název                                                        Cena bez DPH

7221004 A Mikrovlnná trouba NE-1646EUG      
7221005 A Mikrovlnná trouba NE-1656EUG      44.900,- Kè

42.500,- Kè

7220998 A Mikrovlnná trouba NE-1037EZG      19.900,- Kè

Programovatelný model NE-1037, snadný pro obsluhu, 
konstruováný pro používání v nároèných profesionálních 
podmínkách a� už znovu ohøíváte jídlo v chlazené nebo 
zmražené podobì souèasnì s pøílohou, model této øady 
urèitì splní požadavky støednì nároèných majitelù rušných 
provozù. Tøi úrovnì výkonu (od 340 W do 1000 W). Pamì� 
na deset pøedvoleb a na dvojité množství jídla (funkce X2). 
Dvì a tøi úrovnì vaøení umožòují, aby se nastavený výkon 
mohl samoèinnì mìnit v prùbìhu vaøení. Možnost uzamèení 
programu dovoluje ovládání spotøebièe jedním tlaèítkem, 
volba zvukového upozornìní. Kryt a vnitøní prostor nerez.

Technická data:

è.artiklu       název                                                        Cena bez DPH

Rozmìry (šxhxv) ..................  422x508x337 mm

Výška komory  ...................................... 175 mm
Obsah komory.............................................. 18 l
Poèet magnetronù ....................................... 1+1

Regulace výkonu .......................... 800 / 1600 W

Rozmìry komory (šxh) .................. 330x310 mm

Nastavení výkonu ................................ 3 úrovnì

Výkon pøi rozmrazení .............................. 340 W
Výstupní výkon ...................................... 1600 W
Pøíkon / napìtí ........... 2,590kW / 230V/1N/50Hz
Hmotnost .................................................. 30 kg

Provedení: Celonerezové
- ovládání programovatelné (10 programù x 2)

Provedení: celonerezové
Model NE-1646EUG - ovládání mechanické

odel NE-1656EUG - ovládání programovatelné (20 programù x 3)M

Robustní konstrukce této mikrovlnné trouby naznaèuje, 
že bude disponovat velkým výkonem 1600 W a rozsáhlou 
kapacitou. To je dùležité k tomu, aby se na výstupu udržely 
stálé hodnoty. Uvedený model je vhodný pro provozy s
rychlou obrátkou jídel (rychlá obèerstvení, menší prodejny,
bufety a stánky). Dva magnetrony zajiš�ují dvojí vyzaøování 
ze stropu a dna pro rovnomìrné ohøívání, Tøi úrovnì 
výkonu: vysoký, støední a rozmrazování. Jednotka i vnitøní
dutiny jsou vyrobeny z nerez oceli, urèené pro velké zatížení. 
Snadné èištìní hladkého povrchu intriéru s odnímatelnou 
vnitøní deskou. Èíselný displej. Tahem otevíratelná 
postranní dvíøka s prùhledným okénkem.

Profesionální mikrovlnná trouba NE-1646EUG

Profesionální mikrovlnná trouba NE-1656EUG

NE-1646EUG

Rozmìry (šxhxv) ..................  422x508x337 mm

Výška komory  ...................................... 175 mm
Obsah komory.............................................. 18 l
Poèet magnetronù ........................................... 2

Regulace výkonu ....................... 1050 / 2100 W

Rozmìry komory (šxh) .................. 330x310 mm

Nastavení výkonu ................................ 3 úrovnì

Výkon pøi rozmrazení .............................. 340 W
Výstupní výkon ...................................... 2100 W
Pøíkon / napìtí .......... 3,160kW / 230V/1N/50Hz
Hmotnost .................................................. 30 kg

Provedení: celonerezové
Model NE-2146EUG - ovládání mechanické

odel NE-2156EUG - ovládání programovatelné (20 programù x 3)M

Možnost vaøení ve dvou patrech.

NE-2156EUG 
displej, dotyková programovací tlaèítka, 20 pøedvoleb, 
každá obsahuje 2 a 3 úrovnì, po naprogramování ovládání
pomocí jednoho tlaèítka

programovatelný model, èasový èíselný 

Profesionální mikrovlnná trouba NE-2146-2EUG

Profesionální mikrovlnná trouba NE-2156-2EUG

Technická data:

NE-2146EUG

7220999 A Mikrovlnná trouba NE-2146-2EUG   
7221000 A Mikrovlnná trouba NE-2156-2EUG   49.900,- Kè

47.500,- Kè

è.artiklu       název                                                        Cena bez DPH

Robustní konstrukce této mikrovlnné trouby naznaèuje, 
že bude disponovat velkým výkonem 2100 W a rozsáhlou 
kapacitou. To je dùležité k tomu, aby se na výstupu udržely 
stálé hodnoty. Uvedený model je vhodný pro provozy s
rychlou obrátkou jídel (rychlá obèerstvení, menší prodejny,
bufety a stánky). Dva magnetrony zajiš�ují dvojí vyzaøování 
ze stropu a dna pro rovnomìrné ohøívání, Tøi úrovnì 
výkonu: vysoký, støední a rozmrazování. Jednotka i vnitøní
dutiny jsou vyrobeny z nerez oceli, urèené pro velké zatížení. 
Snadné èištìní hladkého povrchu intriéru s odnímatelnou 
vnitøní deskou. Èíselný displej. Tahem otevíratelná 
postranní dvíøka s prùhledným okénkem.

NE-1656EUG 
displej, dotyková programovací tlaèítka, 20 pøedvoleb, 
každá obsahuje 2 a 3 úrovnì, po naprogramování ovládání
pomocí jednoho tlaèítka

programovatelný model, èasový èíselný 

Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ..................  510x360x306 mm

Výška komory  ...................................... 200 mm
Obsah komory.............................................. 22 l
Poèet magnetronù ............................. 1 (spodní)

Regulace výkonu .......................... 500 / 1000 W

Rozmìry komory (šxh) .................. 330x330 mm

Nastavení výkonu ................................ 3 úrovnì

Výkon pøi rozmrazení .............................. 340 W
Výstupní výkon ...................................... 1000 W
Pøíkon / napìtí ........... 1,490kW / 230V/1N/50Hz
Hmotnost ............................................... 17,8 kg

Profesionální mikrovlnná trouba NE-1027ETG

è.artiklu       název                                                        Cena bez DPH

7221003 A Mikrovlnná trouba NE-1027ETG      18.500,- Kè

Model s manuálním ovládáním, snadno ovladatelný, 
konstruováný pro používání v nároèných profesionálních 
podmínkách, a� už znovu ohøíváte jídlo v chlazené nebo 
zmražené podobì souèasnì s pøílohou, model této øady 
urèitì splní požadavky støednì nároèných majitelù rušných 
provozù. Ètyøi úrovnì výkonu (od 100 W do 1000 W). 
Kryt a vnitøní prostor nerez.

Provedení: Celonerezové
- ovládání manuální

Technická data:
Rozmìry (šxhxv) ..................  510x360x306 mm

Výška komory  ...................................... 200 mm
Obsah komory.............................................. 22 l
Poèet magnetronù ............................. 1 (spodní)

Regulace výkonu ................. 100 / 500 / 1000 W

Rozmìry komory (šxh) .................. 330x330 mm

Nastavení výkonu ................................ 4 úrovnì

Výkon pøi rozmrazení .............................. 340 W
Výstupní výkon ...................................... 1000 W
Pøíkon / napìtí ........... 1,490kW / 230V/1N/50Hz
Hmotnost ............................................... 17,8 kg

NE-1037EZG

NE-1027ETG


