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Technologie

SHB
Hladké, vroubkované nebo transparentní.

UNOX vyvinul SHB technologii, která umož uje p ipravovat produkty kombinovaným využitím 

kontaktního tepla a infra erveného zá ení.

Topné vlákno je pe liv  uloženo do izola ního materiálu v p esném schématu rozložení tak, aby 

soust edilo a následn  rovnom rn  rozši ovalo tepelné zá ení po celém povrchu.

Díky technologii SHB dosahuje topné vlákno teploty až 800 °C, p i které se uvol uje infra ervené 

zá ení. Sklokeramická deska ho áste n  pohltí a zbývající ást oh ívá p ímo vnit ek potraviny. 

V p ípad  transparentních desek prochází skrz až 80 % z produkovaného infrazá ení a potravina 

se proto zah ívá rychleji, výsledkem je pak v tší rovnom rnost tepla v surovin .

erné desky, v hladkém nebo vroubkovaném provedení, jsou sice v i infrazá ení mén  propustné, 

zaru ují však k upav jší povrch potraviny.

Technologie SHB sklokeramické desky v SpidoCook™ kontaktních grilech a opékacích deskách 

umožní velmi rychle dosáhnout maximální teploty 400 °C a redukuje tak o více než 80 % as pot ebný 

k jejich p edeh átí.

Pro dosažení nejlepších výsledk  v otázce rychlosti a produktivity vyvinula spole nost UNOX technologii  

SHB.Plus, která využívá zdokonalená topná t lesa, díky kterým je teplo p enášeno na pe ící plochy 

rychleji, což dále snižuje dobu pot ebnou pro jejich nah átí i samotné pe ení.

Sklokeramika je ideálním materiálem pro kontaktní pe ení, je rezistentní v i teplotnímu šoku, 

nep ejímá žádné chut  ani pachy a velmi jednoduše se istí. 

Sklokeramika je pevný a neporézní materiál, který neabsorbuje chu  p ipravovaných jídel, to 

umož uje pe ení i velmi odlišných potravin v jakémkoliv po adí bez ovlivn ní chutí a v ní.

Díky nep ilnavosti sklokeramiky je išt ní jednoduché a rychlé, což eliminuje riziko zápachu z 

p ípadných zbytk  potravin ulp lých na povrchu.

Patentovaný pohyb horní desky je navíc navržen tak, aby byla horní deska paralelní ke spodní až 

do výšky 7 cm, umož ujíc tak rovnom rné rozložení tepla a tlaku na ob  pe ící plochy.

Sklokeramika
Žádejte dokonalost.
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IR

7 cm

SROVNÁNÍ:

Rychlost nah átí (0° - 200°C):
SHB: 3' 30"
SHB.Plus: 2' 20"

SHB: 3' 30"
SHB.Plus: 2' 20" SHB.Plus: 2'

Produktivita (4 toasty p i 240 °C)
SHB: 45"
SHB.Plus: 40"

SHB: 45"
SHB.Plus: 40" SHB.Plus: 25"

XP 010 P XP 010 PR XP 010 PT

 0 - 75" sec    82 °C  82 °C  74 °C

 0 - 75" sec    57 °C  57 °C  63 °C
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Životní prost edí & Bezpe nost

Technologie Protek.SAFE™ je sou ástí programu NON.STOP EFFORTS prost ednictvím 

kterého se spole nost UNOX neustálého snaží minimalizovat negativní dopad vlastních produkt  

a jimi realizovaných varných proces  na životní prost edí.

Technologie Protek.SAFE™ eliminuje nežádoucí energetické ztráty, ímž snižuje spot ebu 

energie a umož uje koncentrovat veškeré teplo na povrchu pe ících ploch.

Pro SpidoCook™ sklokeramické kontaktní grily a opékací desky je tak p ízna né velmi rychlé 

nah átí pe ících ploch bez nutnosti velkého energetického p íkonu.   

Kvalitní tepelná izolace minimalizuje spot ebu energie v pr b hu pohotovostního režimu, což umož uje 

SpidoCook™ produkt m být vždy p ipraveny, bez nutnosti ob tování energetické efektivity provozu.

Silná vrstva izolace ze skelných vláken systému SHB, p ítomná na horní i spodní desce, 

zabra uje tepelným ztrátám a udržuje na vn jším povrchu kontaktních gril  a opékacích desek 

ady SpidoCook™, nízkou teplotu zaru ujíc tak vždy maximáln  bezpe né pracovní prost edí.

Bezpe nost a ú elnost. 

Protek.SAFE™

Hygiena a išt ní
Snadné a rychlé odstran ní nežádoucích pach .

P i išt ní tradi ních pe ících ploch je velmi obtížné dokonale odstranit ulp lé zbytky jídel a 

tuku, které se následn  stávají zdrojem nep íjemného zápachu.

SpidoCook™ kontaktní grily a opékací desky mají pe ící plochy ze sklokeramiky, což je hladký 

a neporézní materiál, který garantuje snadné a efektivní odstran ní veškerých zbytk  potravin, 

p edchází tak vzniku nep íjemných pach  a pomáhá udržovat povrch vždy hygienicky istý.

Sb rný kanálek okolo celé pe ící plochy snadno odvádí ne istoty a tuky do vyjímatelné nádoby, 

což op t usnad uje následné išt ní.

SpidoCook™ kontaktní grily a opékací desky zajiš ují maximální hygieni nost a nejvyšší standart 

bezpe nosti potravin.
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1h  150 °C : 42 Wh
1h  250 °C : 96 Wh 
1h  300 °C : 123 Wh 

75 °C400 °C
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Hladká  deska - erná 

Sklokeramické kontaktní grily a opékací desky

XP 010 P XP 010 E
Topná t lesa SHB.Plus SHB.Plus

Rozm ry desky N° 1 250x250 mm N° 1 250x250 mm

Frekvence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N

Elektrický p íkon 1,5 kW 1,5 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 331x458x176 331x458x176

Hmotnost 10 kg 10 kg

XP 020 XP 020 P XP 020 E
Topná t lesa SHB SHB.Plus SHB.Plus

Rozm ry desky N° 2 250x250 mm N° 2 250x250 mm N° 2 250x250 mm

Frekvence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N

Elektrický p íkon 2 kW 3 kW 3 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Hmotnost 17 kg 17 kg 17 kg

XP 010 PR XP 010 ER
Topná t lesa SHB.Plus SHB.Plus

Rozm ry desky N° 1 250x250 mm N° 1 250x250 mm

Frekvence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N

Elektrický p íkon 1,5 kW 1,5 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 331x458x176 331x458x176

Hmotnost 10 kg 10 kg

XP 020 R XP 020 PR XP 020 ER
Topná t lesa SHB SHB.Plus SHB.Plus

Rozm ry desky N° 2 250x250 mm N° 2 250x250 mm N° 2 250x250 mm

Frekvence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N

Elektrický p íkon 2 kW 3 kW 3 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Hmotnost 17 kg 17 kg 17 kg

Vroubkovaná horní deska - erná
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XP 010 PT XP 010 ET
Topná t lesa SHB.Plus SHB.Plus

Rozm ry desky N° 1 250x250 mm N° 1 250x250 mm

Frekvence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N

Elektrický p íkon 1,5 kW 1,5 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 331x458x176 331x458x176

Hmotnost 10 kg 10 kg

XP 020 T XP 020 PT XP 020 ET
Topná t lesa SHB SHB.Plus SHB.Plus

Rozm ry desky N° 2 250x250 mm N° 2 250x250 mm N° 2 250x250 mm

Frekvence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N

Elektrický p íkon 2 kW 3 kW 3 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 619x458x176 619x458x176 619x458x176

Hmotnost 17 kg 17 kg 17 kg

Hladká deska transparentní

Opékací desky 

XP 200
Topná t lesa SHB.Plus

Rozm ry desky N° 1 280x440 mm

Frekvence 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V ~ 1N

Elektrický p íkon 2,5 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 398x610x127

Hmotnost 10 kg

XP 300
Topná t lesa SHB.Plus

Rozm ry desky N° 2 285x440 mm

Frekvence 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V~ 1N / 400 V~ 3N

Elektrický p íkon 5 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 690x610x127

Hmotnost 15 kg

REJST ÍK

Manuální ovládání

Digitální ovládání
SpidoTouch

SHB
Topná t lesa 

SHB.Plus
Výkonná topná t lesa

Š

H
V
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Technické detaily

Indikátor s LED osv tlením
Svod ne istot do odkapové 
misky

Protiskluzové noži kyOdkapová miska

Anatomické držadlo Sklokeramický povrch

Bo ní ochrana proti 
ne istotám

Povrch z nerez oceli s 
oblými rohy

Manuální ovládání

OVLÁDÁNÍ

TEPLOTA:  120 °C - 400 °C

0 - 120 ' - INF

AS

0 °C - 300 °C

TEPLOTA 

SpidoTouch digitální ovládání

2 ULOŽITELNÉ PROGRAMY

OVLÁDACÍ TLA ÍTKA
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PE ÍCÍ REŽIM

Kontaktní pe ení s variabilním nastavením teploty od 120 °C do 400 °C

Infra ervené pe ení s variabilním nastavením teploty od 120 °C do 400 °C

Maximální teplota 400 °C teplota 400 °C

TOPNÝ SYSTÉM SHB

SHB technologie: topné vlákno p i 800 °C uvol ující infra ervené zá ení

SHB technologie: umíst ní topného vlákna zajiš uje rovnom rnou teplotu pe ící plochy

SHB technologie: umíst ní topného vlákna zajiš uje rovnom rnou teplotu pe ící plochy

Technologie SHB.Plus: verze s vyšším výkonem pro zkrácení doby nah átí a vyšší rychlost pe ení

TEPELNÁ IZOLACE A BEZPE NOST

Protek.SAFE™ technologie: maximální tepelná ú innost a bezpe nost práce (chladné vn jší povrchy bez ostrých roh )

Protek.SAFE™ technologie: omezení tepelných ztrát díky silné vrstv  izolace ze skelných vláken

Protek.SAFE™ technologie: udržování teploty s minimální spot ebou energie

PE ÍCÍ POVRCH

Vyvážené horní desky s patentovaným pohybem pro lepší kontakt pe ící plochy s potravinou  

Neporézní hygienické držadlo s anatomickým designem pro optimální a bezpe ný úchop 

Speciální sklokeramika odolná proti termickým a mechanickým šok m 

IŠT NÍ A HYGIENA

Pe ící plochy z hladké a neporézní sklokeramiky 

Pe ící plochy ze sklokeramiky s nep ilnavým povrchem pro jednoduché išt ní

Obsahuje škrabku na išt ní

Napojení svodu ne istot do odkapové misky

Objemná odkapová miska

POMOCNÉ FUNKCE

Možnost uložení dvou program

Nastavitelná pe ící teplota pro každý program

Zobrazení asového odpo tu pro dokon ení pe ícího programu

Zobrazení nastavené a skute né teploty povrchu

Kontinuální režim «INF»

LED sv telný indikátor

Nastavitelné zobrazení teploty v °C nebo °F

TECHNICKÉ DETAILY

Vn jší povrch z nerezové oceli s bez ostrých roh  pro maximální hygienu a snadnou údržbu

Bo ní ochrana proti ne istotám

Ut sn ný ovládací panel SpidoTouch chrání elektroniku p ed vnikem ne istot

Lehká odolná konstrukce z inovativních materiál

Hlavní vypína

Autodiagnostický systém pro detekci problém  a poruch

Bezpe nostní termostat

Standard     Volitelné    Nelze

Funkce


