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Vzduch je prost edkem pro p enos tepla a jeho cirkulace má tedy zásadní význam p i pe ení 

pro dosažení jednotnosti teploty ve všech ástech komory - na každém jednotlivém plechu.  

Z tohoto d vodu hraje studium proud ní vzduchu uvnit  pe ící komory p i konstrukci všech 

LineMicro™ pecí hlavní roli.

Technologie AIR.Plus byla vyvinuta Þ rmou UNOX za ú elem dosažení dokonalé distribuce 

vzduchu a tepla uvnit  pe ící komory.

Díky technologii AIR.Plus mají p ipravené produkty jednotnou barvu a svou atraktivitu a 

konzistenci si navíc uchovávají i po n kolika hodinách od dokon ení p ípravy.

UNOX technologie AIR.Plus zaru uje rovnom rnou distribuci vzduchu na všech patrech 

vsun  a zaru uje skv lý výsledek uvnit  každého jednotlivého plechu.

AIR.Plus
Rovnom rné pe ení bez kompromis .

Na povrchu k upavé, uvnit  m kké.
Pro nezam nitelnou chu .

DRY.Plus

B hem záv re né fáze pe ení produkt  z kynutého t sta m že p ítomnost vlhkosti v komo e 

negativn  ovlivnit dosažení požadovaného výsledku.

Technologie DRY.Plus zabezpe í okamžité odv trání vlhkosti, pocházející z p ipravovaných 

surovin, z pe ící komory.

Technologie DRY.Plus zaru uje výslednému produktu rovnom rnou vnit ní strukturu, která 

p etrvává i n kolik hodin po dokon ení p ípravy.

Technologie
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Baking Essentials

V pr b hu výzkumu v novanému procesu pe ení neopomn l UNOX v novat zvláštní pozornost  

dopl kovým za ízením, které rozši ují možnosti každodenního využití UNOX pecí.

Pro p ípravu každého produktu  nabízí UNOX konkrétní Baking Essentials dopl ky:

od croissant  p es pizzu po ajové pe ivo a zákusky.    

Inovativní sada Baking Essentials plech , plát  a rošt  Vám umožní zakusit mnohé metody 

pe ení, jež byly až to te  uskute nitelné pouze s použitím profesionálních samostatných za ízení 

jako speciálních pecí pro p ípravu pizzy nebo statických cukrá ských pecí. 

Inovativní a ú elné.
Zásadní pro Vaši každodenní produkci.

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 pe ících proces  na životní prost edí.

 

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

energie a harmonizuje pe ící procesy pecí LineMicro™ se životním prost edím.

Jedine ný design pece, dve e s dvojitým sklem a vysoce izolovaná pe ící komora jsou zárukou 

jen minimálních tepelných ztrát.

Technologie Protek.SAFE™ p ináší jistotu každodenní energetické úspory, pro Vás I životní prost edí.

Bezpe nost a ú elnost.

Protek.SAFE™

Technologie
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60 °C260 °C

FAKIRO™

Black.Baguette

Baguette

Black.Bake

PATENTED
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Konvek ní elektrické pece

600x400 Classic

460x330 Classic

Domenica XF 040
Kapacita 4  600x400

Rozte 70 mm

Frekvence 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V~ 1N / 400 V~ 3N

Elektrický p íkon 5,3 / 3,2 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 800x706x472

Hmotnost 44 kg

Anna XF 020
Kapacita 4  460x330

Rozte 70 mm

Frekvence 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V~ 1N

Elektrický p íkon 3 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 600x587x472

Hmotnost 22 kg

Lisa XF 010
Kapacita 3  460x330

Rozte 70 mm

Frekvence 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V~ 1N

Elektrický p íkon 2,62 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 600x587x402

Hmotnost 20 kg



LineMicro™

9

600x400 Manual

460x330 Manual

342x242 Manual

Domenica XF 043 XF 043-GN
Kapacita 4  600x400 4 GN 1/1

Rozte 70 mm 67 mm

Frekvence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V~ 1N / 400 V~ 3N 230 V~ 1N / 400 V~ 3N

Elektrický p íkon 5,3 / 3,2 kW 5,3 / 3,2 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 800x706x472 800x706x472

Hmotnost 44 kg 44 kg

Roberta XF 003
Kapacita 3  342x242

Rozte 70 mm

Frekvence 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V~ 1N

Elektrický p íkon 2,62 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 480x523x402

Hmotnost 16 kg

Anna XF 023
Kapacita 4  460x330

Rozte 70 mm

Frekvence 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V~ 1N

Elektrický p íkon 3 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 600x587x472

Hmotnost 22 kg

Lisa XF 013
Kapacita 3  460x330

Rozte 70 mm

Frekvence 50 / 60 Hz

Nap tí 230 V~ 1N

Elektrický p íkon 2,62 kW

Rozm ry (ŠxHxV mm) 600x587x402

Hmotnost 20 kg
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Technické detaily

1 2

Madlo pro jednoduché a bezpe né 
uchopeníhandling

Sloupky dve í z elastických 
technopolymer

Moderní technologie 
dlouhotrvajícího t sn ní

Odolné panty testované pro více 
jak 60.000 otev ení a zav ení

Osv tlení halogenovou 
žárovkou

Pe ící komora
Z nerez oceli

Zaoblené rohy

Snadné vyjmutí bo ních vodících lišt.

OVLÁDÁNÍ

Classic a Manual.

Ovládací panely jsou navrženy a konstruovány pro snadné a rychlé nastavení pece

Ovládací panel Classic

3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3

1   -  Regulátor asu pe ícího procesu

2   -  Regulátor teploty

3   -  Led osv tlení pece

Ovládací panel Manual

AIR.Plus

Auto-reversní motory  

Protek.SAFE™
Chladné vn jší sklo a externí

povrchy

(Vnit ní teplota 260 °C – vn jší teplota 60 °C) 

IP-X3

1   -  Tla ítko pro výb r kroku pe ení

2   -  LED kontrolka kroku pe ení

3   -  Zobrazení parametr  pe ení

4   -  LED kontrolka asu pe ení

5   -  LED kontrolka teploty 

6   -  Tla ítko pro nastavení asu,/teploty

7   -  Zvýšení / snížení parametr  pe ení 

8   -  START/STOP

9   -  Tla ítko pro výb r p ednastaveného programu

10 -  Tla ítko pro výb r programu

11 -  Tla ítko pro uložení programu
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Funkce
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PE ÍCÍ REŽIMY

Konvek ní pe ení 30 °C - 260 °C

DISTRIBUCE HORKÉHO VZDUCHU V KOMO E

AIR.Plus  technologie: ventilátory s reverzním chodem modely 600x400

ÍZENÉ KLIMA V PE ÍCÍ KOMO E

DRY.Plus technologie: rychlé odv trání vlhkosti z pe ící komory 

PLECHY

Rovné hliníkové plechy (pouze pro modely 460x330 a 342x242)

POMOCNÉ FUNKCE

 Pam  pro 70 program , každý s 2 pe ícími kroky

Protek.SAFE™ technologie: maximální tepelná efektivita a bezpe nost (chladné vn jší sklo a externí povrchy)

Zobrazení asového odpo tu pro dokon ení zvoleného varného programu

Kontinuální režim «INF»

Zobrazení nastavené a skute né hodnoty teploty v pe ící komo e   

Nastavitelné zobrazení teploty v °C nebo °F

OTEVÍRÁNÍ DVE Í

Manuální otevíraní dve í od shora dol

TECHNICKÉ DETAILY

Pe ící komora z vysoce odolné feritické oceli  s oblými rohy pro jednoduché išt ní  a údržbu 

Osv tlení pe ící komory halogenovou žárovkou s dlouhou životností

Nízká hmotnost - robustní konstrukce využívající moderní materiály

Kontaktní dve ní spína  (pouze pro motel 600x400)

Autodiagnostický systém pro detekci problém  a poruch

Bezpe nostní termostat

Standard Volitelné Nelze


