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Compact Naboo
TECHNOLÓGIA ÉS INTELLIGENCIA

MINIMÁLIS HELYEN.
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51 cm

A LEGKISEBB MÉRETŰ MEGOLDÁS, 
HOGY NAGYBAN FŐZHESSEN 

COMPACT NABOO EGY FŐZÉSI TECHNOLÓGIA KONCENTRÁTUM. 

Egy olyan BERENDEZÉS , mely kitágítja a konyha határait.
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A Know how a felhőkben van

WI FI VAGY ETHERNET KÁRTYÁN 
KERESZTÜLI CSATLAKOZÁS

HOZZÁFÉRÉS A FELHŐHÖZ
REGISZTRÁCIÓ RÉVÉN

AZ ÖSSZES TARTALOM, BEÁLLÍTÁSOK, 
SZEMÉLYRE SZABÁSOK MENTÉSE

TARTALMAK MEGOSZTÁSA
TÖBB KÉSZÜLÉKEN

MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ŰSZAKI SZOLGÁLAT 
A TÁVOLI SZOLGÁLATNAK KÖSZÖNHETŐEN

ÚJ KORSZAK 

A KONYHÁBAN.

A Naboo-t a többi professzionális sütőtől megkülönböztető, abszolút egyedi jellemző neve: Felhő.
Az alap kiszerelésű WiFi csatlakozásnak köszönhetően lehet a konyhai virtuális asszisztensbe, a Nabookba lépni és 

egy sor más szolgáltatáshoz hozzáférni (bővebb információért lásd nabook.cloud)

AZ ÖSSZES TARTALOM
MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLL A NABOOK.CLOUD-ON
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AZ ISMERETEK
EVOLÚCIÓJA.

RECEPTEK
Receptek közvetlenül a világ minden tájáról 

a Compact Naboo-ban és a Felhőn.

SZÖVEGKÖRNYEZET
A Felhőn nem csak a receptet találja 

hanem annak eredetét és átalakulását is.

HOZZÁVALÓK
A Felhőben lévő receptek tartalmazzák az összes hozzávalót és 

a mennyiségek már részletesen fel vannak sorolva.

ELJÁRÁS
A Felhő a lehető legaprólékosabban feltünteti a recept elkészítési módját, 

lépésről lépésre.

FŐZÉS
A Felhő úgy van beállítva, hogy maximális összhang legyen a hozzávalók, 

az eljárás és az egyes receptek elkészítése között.

BEMUTATÁS
Az ügyfélszolgálat nem teljes 

a vonzó és eredeti bemutatás nélkül.

FRISSÍTÉS
A Felhővel való állandó összeköttetés lehetővé teszi

a folyamatos frissítést.

SZEMÉLYRE SZABOTT RECEPTEK
Compact Naboo támogatja a Séf szenvedélyét és 

kreatív tehetségét.

A Cloud di Compact Naboo az év folyamán mindig új recepteket ajánl,
mert elő van készítve benne egy gazdag program, melybe minden hónapban számos új recept kerül.

Ezek hozzáadódnak a már előre feltöltött receptekhez, melyek már alapbeállításban elérhetők a Compact Naboo-n.
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Compact Naboo
MINDEN UJJNYÚJTÁSNYIRA.

KONFIGURÁLHATÓ KÉPERNYŐ
A fő képernyőbe mindenki beviheti saját receptjeit, azokat, amelyeket általában használ. A 
fényképpel és névvel ellátott ikonok könnyen átláthatóvá teszik a programozást.

MINDEN RECEPT EGY KATTINTÁSBAN
Mindig rendelkezésre álló és frissített receptek a világ minden tájáról a Lainox felhőnek 
köszönhetően.

EGY ÉRINTÉS
A kiválasztott receptnek megfelelő ideális főzés azonnali végrehajtása.

FELHASZNÁLÓBARÁT
Az interfész olyan, mint a saját mobil berendezés, ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik: receptek keresése, 
menü böngészés, ikonok húzogatása, mappák létrehozása és szervezése a saját receptek elrendezéséhez.

INTELLIGENS FELISMERÉS 
Compact Naboo ellenőrzi a különböző termékek főzési összeférhetőségét többszintű 
üzemmódban és jelzi, hogy melyik főzési módok végezhetők el egyidejűleg és melyikek nem.

A grafikai interfész teljesen megújul, teljes egészében sík grafikát alkalmazva, a Compact Naboo olyan, mint 
a mobil eszköz vagy a táblagép nagy képernyője, ugyanazokkal a navigációs logikákkal: 

lapozni lehet a menüben, át lehet húzni az ikonokat, meg lehet nyitni a fájlokat, új mappákat lehet létrehozni új tartalmakkal, 
le lehet tölteni dolgokat a felhőből és társítani lehet azokat a gépben lévő tartalmakhoz. 
Mindezt a lehető legszabadabban, legkreatívabban és a legnagyobb funkcionalitással.
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KONFIGURÁCIÓ ÉS SZINKRONIZÁLÁS
Ha valaki Nabookkal rendelkezik, a Nabook portál segítségével távolból konfigurálni és 
szinkronizálni lehet az összes receptet.

RECEPTEK
Nabook lehetővé teszi az egyéni receptek létrehozását, szervezését és elmentését, és hozzáférést 
biztosít a Lainox Felhőben jelenlévő több száz receptet tartalmazó adatbázishoz. Ezen kívül 
lehetőséget biztosít a saját receptek más Nabook felhasználókkal történő megosztására vagy a 
receptek exportálására, hogy azokat a kívánt személyekkel lehessen megosztani.

MENÜ
Lehetőség van a menük tervezésére és nyomtatására, a sablonok közül az alkalomhoz 
legmegfelelőbbet választva.

FOOD COST
A vállalkozás leghatékonyabb irányítása és a nyereség optimalizálása érdekében, Nabook 
lehetőséget nyújt a receptek és menük élelmiszer költségének pontos kiszámolására. 

BEVÁSÁRLÓ LISTA 
A bevásárlás intelligens megszervezése. Nabookkal nem áll fenn annak a veszélye, hogy valami 
kimarad vagy hiba kerül a bevásárló listába, mert mindig pontos listát nyújt az adott recept vagy 
menü elkészítéséhez szükséges hozzávalókról, elkerülve a költséges pazarlásokat. 

Nabook
EGY AJÁNDÉK NEKED, A SÉFNEK.

A Felhőnek köszönhetően rendelkezésre áll az ingyenes virtuális asszisztens, a Nabook, melyet Lainox minden séf rendelkezésére 
bocsát, attól függetlenül, hogy rendelkezik-e vagy sem Naboo Eszközzel.

Nabookkal kezelni lehet a vállalkozást, meg lehet szervezni a recepteket és a menüket, kezelni lehet az ételek költségeit és a 
bevásárlási listát. Ezen kívül a Nabookból lehet konfigurálni az Eszközöket és szinkronizálni a recepteket 

az összes saját Naboo-val (bővebb információért lásd nabook.cloud).

Nabook

A virtuális asszisztens
aki segít a konyha megszerve-
zésben
és kezelésében,
teljeskörűen és ingyen.

Még akkor is, ha nem vagy
Lainox ügyfél.

neked, aki séf vagy
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Compact Naboo
TECHNOLÓGIA A LEGKOMPAKTABB FORMÁBA ÖNTVE

ARRA ALKALMAS HELY 
Univerzális tároló a következőkhöz: többhegyű szonda, összetett szonda vagy 
tűszonda a vákuumfőzéshez, USB tartó, és mindez egy praktikus, szervezett 
helyen.

Csak 51 cm-t foglal el, de egy tökéletes technológiai koncentrátum konyhaművészeti fogások készítéséhez. 
Azon kis konyhák és kis alapterületű irodák számára, melyek gyors és dinamikus étkeztetést kívánnak megvalósítani egyre 

nagyobb és innovatívabb ételválaszték mellett, a Compact Naboo termékcsaládjában található különböző modellek 
jelentik a legjobb megoldást.

ÉRINTŐKÉPERNYŐ
7 colos, nagy felbontású, színes LCD képernyő, 
"Érintőképernyős" funkció választással.
A felhasználó igényei szerint beállítható kijelző.

REJTETT TISZTÍTÓSZER TÁROLÓ AJTÓ
A ledönthető ajtónak köszönhetően praktikus és biztonságos tisztítószer tároló.
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ECOSPEED DYNAMIC

Az Ecospeed funkcióval, az elkészítendő termék mennyisége és típusa alapján a Compact Naboo optimalizálja és 
ellenőrzi az energia kibocsátást, mindig megfelelő főzési hőmérsékletet tart meg ingadozások nélkül.
Az eredmény: csak a hasznos energia felhasználása és maximális energia hatékonyság.

GREEN FINE TUNING

A gázos sütőkhöz, az égő és a nagy teljesítményű, szabadalmaztatott hőcserélő új, GFT-nek nevezett (Green Fine 
Tuning) modulációs rendszerének köszönhetően elkerülhető az energiaveszteség és csökken a káros kibocsátás.

ICS INTERACTIVE COOKING SYSTEM. 

Compact Naboo teljesen önállóan gondoskodik a főzési mód kiválasztásáról (kombinált gőz + meleg levegő, párolás vagy 
csak konvekciós főzés); folyamatosan ellenőrzi és szabályozza a főzési hőmérsékletet; méri és állandó szinten tartja a kívánt 

páratartalmat az Autoclima rendszernek köszönhetően.. Az összes funkciót percről percre ellenőrzi, bármilyen főzés van 
folyamatban: így az ön BERENDEZÉSE folyamatosan, automatikusan kiigazítja a főzést, melynek eredményeként a főzés 

mindig ideális lesz.

AUTOMATA FŐZÉS.
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JUST IN TIME

Ha a Multilivello egymás után értesít arról, hogy mikor készülnek el az ételek az egyes szinteken, egy második, 
kiegészítő funkció, a JIT, lehetővé teszi egy sor étel egyidejű, sütőből történő kivételét. 
Mindezt maximális szervezettséggel és garantáltan a legjobb eredménnyel, mindig. 

A konyhában idejét a lehető legjobban megszervezheti a JIT-tel. Egyidejűleg készíthet különböző főzési idejű és 
darabnagyságú ételeket: Compact Naboo egymás után értesíti önt arról, hogy mikor kell a sütőbe tenni az egyes 
tepsiket ahhoz, hogy a főzés végén egyidőben vehesse ki őket. Változatosabb ételek maximális nyugalommal és 
minőséggel. Compact Naboo mindent figyelemmel kísér.

A Compact Naboo-val lehetőséged van távirányítással teljesen kihasználni a többszintes főzés nyújtotta összes  lehetőséget.

A Compact Naboo Felhőben már léteznek a többszintes főzés makro cosportjait tartalmazó mappák, tehát rendkívül egyszerű ehhez a 
funkcióhoz hozzáférni. Ezen kívül létrehozhat specifikus mappákat, és a rendszer vezeti és kijavítja a gépkezelőt annak érdekében, hogy csak 

a főzéssel kompatibilis recepteket töltsön be. Ezen kívül a többszintes mód rendkívül hasznos és nyereséges.

A Többszintes főzés funkcióval egyszerre különböző ételeket lehet főzni különböző hőmérsékleten.  
A Compact Naboo vizuális- és hangjelzéssel értesít minket arról, hogy elkészült az étel. 

Így holtidőt, részleges kihasználást és felesleges fogyasztást takaríthatunk meg, több mint 30%-os előállítási idő megtakarítással 
a hagyományos grill és olajsütő rendszerekhez viszonyítva.

TÖBBSZINTES FŐZÉS.

TÖBB SZINT

Az előnyök az alábbiak:
- Optimalizált fogyasztás az egyszeri terhelésnek köszönhetően.
- Automatikusan vezérelt minőség, állandó és megismételhető eredménnyel, és hibamentesen.
- A hely, illetve a kezelés és a szervezés optimalizálása.
- Az idő optimalizálása.
- A felszerelés korlátozása, csak az adott funkcióhoz szükséges felszerelés használata (grill, olajsütő, serpenyő...).
- DUPLA TÖBB SZINT: 
  a több szintes funkció polconkénti megosztása lehetővé teszi a gyártási kapacitás megkétszerezését.
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VÁKUUMFŐZÉS

Ez a főzési technika maximális precizitást igényel a maghőmérséklet és a párolótérben lévő hőmérséklet beállításánál 
(°C). 
Ezt az ehhez a főzési módhoz való 1 mm-es speciális tűszonda (vákuumfőzéshez vagy kis darabokhoz való) biztosítja, 
az így készített ételek maximálisan megőrzik tápértéküket, és eközben kisebb súlyveszteséget szenvednek el.

ÜVEGBEN FŐZÉS

Az alacsony hőmérsékleten történő párolás egy innovatív technikája, mellyel különböző féle termékeket lehet 
elkészíteni. A minőséget tekintve számos előnnyel jár, az eltarthatósági idő pedig közepesen hosszú is lehet.
Ezen kívül új módja az ételek tálalásának is.

ECOVAPOR
 
Compact Naboo felismeri a betett étel típusát és mennyiségét, és csak a főzéshez szükséges mennyiségű gőzt termel.
Az EcoVapor rendszerrel határozott víz- és energiafogyasztás csökkenést lehet elérni a párolótér automata 
páratelítettség vezérlőjének köszönhetően.

TURBOVAPOR  CBEN061/CBES061 modell)
 
A Compact Naboo maximálisra állítja a gőztermelést, így kis költségen ér el nagy eredményeket.
A TurboVapor rendszer automatikusan a megfelelő szintű gőzt állítja elő a „kemény” ételek elkészítéséhez, pl. tojásos 
tészta, spárga, fehérrépa, mángold és más nagyon rostos zöldségek.

Compact Naboo lehetővé teszi alacsony, 30°C - 99°C közötti párolt ételek készítését teljes pontossággal, és minimális víz- és energia 
fogyasztással. A legfeljebb 100°C-on történő párolás bármilyen étel jobb minőségű elkészítését teszi lehetővé, melyet  egyébként vízben, 

forralva kellene elkészíteni. Ennek köszönhetően jelentős mértékű megtakarítás érhető el, nincs szükség edényekre, kisebb a helyigény, nem kell 
megvárni a víz forrását, alacsonyabb az energiafogyasztás, a főzési idő gyorsabb. 

Végül, a 130°C-ig vitt párolás fagyasztott termékek (fagyasztott zöldségek) párolására alkalmas, főleg, ha az nagy mennyiségben történik.

PÁROLÁS.
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HACCP PARAMÉTEREK.

MIRE HASZNÁLHATÓK:
A Kijelző jelenléte teszi lehetővé a HACCP főzési paraméterek folyamatos megfigyelését a párolótér hőmérsékletének, az étel 

maghőmérsékletének és az időnek az észlelésén keresztül.

ELŐNYÖK:
A főzés folyamatos, a videón kijelzett diagramról szemmel történő monitorálása, állandó beavatkozást és korrigálást tesz lehetővé. A főzési 

adatokat exportálni lehet és el lehet menteni, így akár igazolást is lehet azokról készíteni. Ezt a funkciót az étel előállító berendezések 
tervezésével és az ezzel kapcsolatos tanácsadással foglalkozó társaságok kérik.

FŐZÉSI PARAMÉTEREK.

ROPOGÓS ÉS SZÁRAZ ÉTELEK SÜTÉSE 

A Fast Dry® (a párolótér aktív páraelszívó rendszere) szabadalmaztatott rendszernek köszönhetően az olajban 
sült, grillezett ételek, sütemények, a kenyér tökéletesen ropogósak lesznek teljes terhelés mellett is. A terhelhetőség 
100%-os kihasználása.

SZAFTOS ÉS PUHA ÉTELEK SÜTÉSE
 
A LAINOX Autoclima® rendszere automatikusan kezeli a párolótér tökéletes klímáját.
Mindig ideális hőmérséklet és a páratartalom automatikus ellenőrzése az elkészítendő étel függvényében. 
Biztosított az előzetesen elkészített, és felmelegített ételek zamata és puhasága.

SZONDÁK MINDEN FUNKCIÓHOZ 

Alap kiszerelésű Többhegyű Szonda, mely garantálja a termék mindig tökéletes főzését 
a magnál vagy tűszonda a vákuumos főzéshez és az apróra darabolt ételekhez 
(választható).
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ELSZÍVÓ RENDSZEREK.

Páraelszívó elszívó motorral és a kicsapódott párát elszívó rendszerrel, mely az eszköz bekapcsolása esetén automatikusan aktiválódik.

IDEÁLIS A KÖVETKEZŐKHÖZ: 
- Szupermarketek, vendéglátó helyek, hentes üzletek látható pontjain beépített sütőkhöz.

A HASZNÁLAT ELŐNYEI:
- Eltávolítja a főzésből keletkező gőzöket hőcserélés útján anélkül, hogy rá kellene kötni egy hideg víz ellátásra. 

- Csökkenti a szagokat.
- Megfelel a látható helyre telepített eszközökre vonatkozó előírásoknak.



13

TISZTÍTÁS ALAPOSAN ÉS EGYSZERŰEN. 

AZ ÚJ, PATRONNAL MŰKÖDŐ TISZTÍTÓ RENDSZER 100%-IG ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ.

Egy olyan innovatív mosórendszer, mely teljesen újrahasznosítható, patronos folyékony mosószert alkalmaz. A jobb, egyszerűbb, 
biztonságosabb tisztításhoz, a különálló mosószer tartály eltávolításával. A tisztítás automatikusan történik, beavatkozás nélkül. 

ÚJ, 100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ 
TISZTÍTÓSZER PATRONOK.

Compact Naboo automata LCS mosórendszerrel rendelkezik új összetételű és maximálisan 
fertőtlenítő, folyékony COMBICLEAN mosószerrel. A mosószer praktikus, 100%-ban 
újrahasznosítható patronokban kerül forgalmazásra, melyet a megfelelő fiók alsó részébe 
kell helyezni.
Nincsenek veszélyes manőverek és termék áttöltések. A mosószer gőzzel történő közös 
hatása, majd a vízzel történő öblítés maximálisan hatékonyak a főzés során lerakódott zsírokkal 
és maradványokkal szemben. Az összes előnyhöz a megtakarítás is hozzájárul: jelentősen 
kevesebb mosással töltött idő a hagyományos rendszerekhez képest. Elég, ha kiválasztja 
a legmegfelelőbb mosási szintet és a Compact Naboo minden mást egyedül is elvégez. 
Az új ÖKO mosási szint az eddigieken kívül hozzájárul a ráfordított idő csökkentéséhez és 
kevesebb tisztítószer fogyasztásához, amely tovább csökkenti a költségeket.

A gőzgenerátorral felszerelt Compact Naboo CBEN061 vagy Compact Sapiens CBES061 
modellekhez a CALFREE az új Lainox termék, 100%-ban újrahasznosítható patronban, 
mely mentesíti a vízmelegítőt a vízkőtől, megakadályozva annak felhalmozódását.
A CALFREE terméknek számos előnye van:
• A vízkő felhamozódás okozta meghibásodások kiküszöbölése
• Mindig bőséges és tiszta gőz
• Maximális energia hatékonyság és alacsonyabb fogyasztás
• Időben tartós teljesítmény
• A gőzgenerátor hosszabb élettartama
• Alacsonyabb karbantartási költségek
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026 061 101 061

Compact Naboo, 
EGY KIVÁLÓ MENÜBEN.

TERMÉKCSALÁD ÉS JELLEMZŐK.

Elegáns dizájn és kis méret, ideális azokhoz a konyhákhoz, amelyek nem rendelkeznek nagy terekkel, de a "nyitott" konyhákhoz is,4 különböző modell 
különböző méretekkel és tepsi űrtartalommal. Compact Naboo, a tér hódítása a konyhában.  

Fenntartott terület: többhegyű magszonda, USB kapu
Compact Naboo egy olyan speciális hellyel rendelkezik, ahova elhelyezheti azokat az eszközöket, amelyek képesek növelni a funkcionalitást, mint pl. a 

többhegyű magszonda vagy a tűszonda a kis darabokhoz vagy a vákumos főzéshez és az USB kapu.

Érintőképernyő 7"
Egyszerű és könnyen átlátható parancsok színes, 7 colos, nagy felbontású érintőképernyővel.

A konyha igényei alapján konfigurálható, elég egyszerűen megérinteni 
a kívánt étel ikonját a főzési eljárás elindításához. 
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CBEN061R 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 875 x 650 x 705 3N AC 400V - 50 Hz

COEN026R 6x2/3 60 20/50 5,25 -/- 510 x 625 x 880 3N AC 400V - 50 Hz

COEN061R 6x1/1 60 30/80 7,75 -/- 510 x 800 x 880 3N AC 400V - 50 Hz

COEN101R 10x1/1 60 80/150 15,5 -/- 510 x 800 x 1120 3N AC 400V - 50 Hz

CVEN061R 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 875 x 650 x 705 3N AC 400V - 50 Hz

CVGN061R 6x1/1 60 30/80 0,5 8,5/7.310 875 x 650 x 705 AC 230V - 50 Hz

IPX 4 EMC

Modellek
vízmelegí-

tővel
Betáp

Párolótér kapacitása 
GN

1/1 GN (530x325 mm)

Tengelytá-
volság
(mm)

Fogások
száma

Elektro-
mos telje-
sítmény

(kW)

Névleges hőtel-
jesítmény Gáz

(kW/kcal)

Külső méretek
(L x P x H mm)

Táp 
feszültség

(speciális feszültség és frekvencia kérésre)

Modellek
közvetlen

gőz adago-
lással

Betáp
Párolótér kapacitása GN

2/3 GN (352x325 mm)
1/1 GN (530x325 mm)

Tengelytá-
volság
(mm)

Fogások
száma

Elektro-
mos telje-
sítmény

(kW)

Névleges hőtel-
jesítmény Gáz

(kW/kcal)

Külső méretek
(L x P x H mm)

Táp 
feszültség

(speciális feszültség és frekvencia kérésre)

ÉRINTŐKÉPERNYŐS VÁLTOZAT. 

COMPACT NABOO

FŐZÉSI MÓD
• ICS (Interactive Cooking System) automata főzőrendszer olasz, francia, nemzetközi, 

spanyol, orosz, ázsiai, német receptekhez, azok teljes történetével, hozzávalóival, az 
eljárással, automata főzési programmal és az étel bemutatásával.

• Az ICS főzés során a HACCP grafikon pillanatnyi megjelenítése.
• Kézi főzés három főzési móddal: Légkeverés 30°C-tól 300°C-ig, Párolás 30°C-tól 

130°C-ig, Kombinált Konvekció+Párolás 30°C-tól 300°C-ig, azonnali indítással.
• Programozható üzemmód - A főzési eljárások automata sorrendben történő 

programozásának és mentésének lehetősége (15 ciklusig), minden egyes programnak 
saját nevet, fényképet adva és információkat közölve a receptről.

• TÖBB SZINT és JIT üzemmód.
• DUPLA TÖBB SZINT: a több szintes funkció polconkénti megosztása lehetővé teszi a 

gyártási kapacitás megkétszerezését
• Autoclima® a párolótér páratartalmát mérő- és ellenőrző automata rendszer.
• Fast-Dry® gyors páraelszívó rendszer a párolótérben.

MŰKÖDÉS
•  A felhasználó igényei alapján konfigurálható képernyő, az első oldalra helyezve a 

felhasználó által leggyakrabban használt programokat.
• A Lainox Wi-Fi/Ethernet csatlakozással működő Felhő (Cloud) rendszere a személyes 

beállítások mentéséhez, a szoftver frissítéshez, a HACCP adatok archiválásához és az 
új receptek letöltéséhez.

• Egy automata főzés (ICS) indítása "egy érintéssel".
• A receptek mappákba történő elrendezése előnézettel, mindegyiknek saját nevet adva.
• A receptek intelligens felismerése a többszintű mappákban.
• 7 colos, színes, LCD kapacitív, nagy felbontású képernyő "Érintőképernyős" funkció 

választással.
• SCROLLER PLUS beállító gomb Scroll és Push funkciókkal a választások jóváhagyásához.

TISZTÍTÁS KARBANTARTÁS
•  Funkcionális önellenőrzés a készülék használatának megkezdése előtt, az esetleges 

rendellenességek leíró és akusztikus jelzésével.
•  Automata LCS mosórendszer eldobható, integrált mosószer patronnal és automata 

adagolással. 
• CALOUT vízkőoldó rendszer alap kiszerelésben a gőzgenerátoros modellekhez, mely 

megakadályozza a vízkőképződést és felhalmozódást a vízmelegítőben, integrált, 
vízkőoldó patronnal és automata adagolással.

• Folyékony COMBICLEAN mosószer és CALFREE vízkőoldó 100%-ban újrahasznosítható 
patronban.

• Kézi mosórendszer kívülről csatlakoztatható zuhannyal (opcionális). 

ELLENŐRZŐ FELSZERELÉSEK
• Autoreverz (a tűzlegyező forgási irányának automatikus megváltoztatása) a tökéletesen 

egyenletes főzéshez.
• Párhuzamos hőmérséklet ellenőrzés a párolótérben és a magban, DELTA T rendszer.
• Automatikusan szabályozott pára kondenzáció.
• A főzések programozható, időben késleltetett indítása.
• 2 szellőző sebesség, az alacsony sebesség aktiválja a fűtő teljesítmény csökkenését.
• Szakaszos sebesség a különleges főzésekhez.
• Hőmérséklet ellenőrzés a termék magjában 4 pontos érzékelő szondával.
• Szonda két maghoz Lainox exkluzíva.
• Magszonda csatlakozás külső párolótér csatlakozó révén, gyors tűszonda csatlakozási 

lehetőséggel a vákuumos főzéshez és a kisméretű darabokhoz.
• USB csatlakozás a HACCP adatok letöltéséhez, a szoftver frissítéshez és a főző 

programok fel/letöltéséhez.
• Az Eszköz kikapcsolásának lehetősége az automata mosóprogram végén
• Előkészítés az SN energiatakarékos rendszerhez (választható).
• SERVICE program a következőkhöz: az elektronikus kártya funkcióinak vizsgálata és a 

hőmérséklet szondák megjelenítése.
• Üzemóra számláló, készülék az összes fő funkcióhoz, az ütemezett karbantartáshoz.
• ECOSPEED - A termék mennyisége és típusa alapján a Compact Naboo optimalizálja 

és ellenőrzi az energia kibocsátást, mindig megfelelő főzési hőmérsékletet tartva 
ingadozások nélkül.

• ECOVAPOR - Az EcoVapor rendszerrel határozott víz- és energiafogyasztás csökkenést 
lehet elérni a párolótér automata páratelítettség vezérlőjének köszönhetően.

• GREEN FINE TUNING: a gázzal működő modellekhez az égő és a nagy teljesítményű 
hőcserélő új modulációs rendszere az energiaveszteség megelőzése és a káros 
kibocsátások csökkentése érdekében.

KONSTRUKCIÓ
• Vízsugarakkal szembeni IPX4 védelem.
• Tökéletesen sima, lekerekített szélű párolótér.
• Dupla, edzett, hővisszaverő üvegű záró ajtó légréssel, a gépkezelő irányába sugárzó 

hő csökkentéséhez és a nagyobb hatékonyság érdekében.
• Könyv nyitású belső üveg a tisztítási műveletek megkönnyítéséhez.
• Jobbos és balos nyitású kar.
• Szabályozható ajtózsanér az optimális záráshoz.
• Nyitható terelőlemez a szellőző nyílás tisztításának megkönnyítése érdekében.
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026 061 101 061

Compact Sapiens, 
EGY TAPASZTALT KÉZ A KONYHÁBAN.

TERMÉKCSALÁD ÉS JELLEMZŐK.

Elegáns dizájn és kis méret, ideális azokhoz a konyhákhoz, amelyek nem rendelkeznek nagy terekkel, de a "nyitott" konyhákhoz is, 4 különböző modell 
különböző méretekkel és tepsi űrtartalommal. Compact Sapiens, a tér hódítása a konyhában.

Elektromos vezérlésű kézi parancsok
Egy olyan praktikus berendezés, mely lehetővé teszi a kézi főzés közvetlen üzemmódban történő indítását, az előre beállított programok gyors használatát  

vagy az e célt szolgáló görgővel a kedvencek közül egy program kiválasztását a scroll & push funkció segítségével.

Fenntartott terület: többhegyű magszonda, USB kapu
Compact Sapiens egy olyan speciális hellyel rendelkezik, ahova azokat az eszközöket lehet elhelyezni, 

amelyek képesek növelni a funkcionalitást, mint pl. a többhegyű magszonda vagy a tűszonda
a kis darabokhoz vagy a vákumos főzéshez és az USB kapu.
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CBES061R 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 875 x 650 x 705 3N AC 400V - 50 Hz

COES026R 6x2/3 60 20/50 5,25 -/- 510 x 625 x 880 3N AC 400V - 50 Hz

COES061R 6x1/1 60 30/80 7,75 -/- 510 x 800 x 880 3N AC 400V - 50 Hz

COES101R 10x1/1 60 80/150 15,5 -/- 510 x 800 x 1120 3N AC 400V - 50 Hz

CVES061R 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 875 x 650 x 705 3N AC 400V - 50 Hz

CVGS061R 6x1/1 60 30/80 0,5 8,5/7.310 875 x 650 x 705 AC 230V - 50 Hz

IPX 4 EMC

Modellek
vízmelegí-

tővel
Betáp

Párolótér kapacitása 
GN

1/1 GN (530x325 mm)

Tengelytá-
volság
(mm)

Fogások
száma

Elektro-
mos telje-
sítmény

(kW)

Névleges hőtel-
jesítmény Gáz

(kW/kcal)

Külső méretek
(L x P x H mm)

Táp 
feszültség

(speciális feszültség és frekvencia kérésre)

Modellek
közvetlen

gőz adago-
lással

Betáp
Párolótér kapacitása GN

2/3 GN (352x325 mm)
1/1 GN (530x325 mm)

Tengelytá-
volság
(mm)

Fogások
száma

Elektro-
mos telje-
sítmény

(kW)

Névleges hőtel-
jesítmény Gáz

(kW/kcal)

Külső méretek
(L x P x H mm)

Táp 
feszültség

(speciális feszültség és frekvencia kérésre)

COMPACT SAPIENS

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSŰ S VÁLTOZAT. 

FŐZÉSI MÓD
• Automata, több mint 90 tesztelt és elmentett főzőprogrammal, beleértve a tányéron és 

tepsiben történő felmelegítő programokat.
• Programozható, 99 főzési program automatikus sorrendben történő programozási 

lehetősége (9 ciklusig).
• Kézi főzés három főzési móddal: Légkeveréses 30°C-tól 300°C-ig, Párolás 30°C-tól 

130°C-ig, Kombinált Konvekció+Párolás 30°C-tól 300°C-ig.
• Kézi főzés azonnali indítással.
• Főzés magszondás hőmérséklet ellenőrzéssel (többhegyű szondával vagy tűszondával) 

(választható).
• Autoclima® a párolótér páratartalmát mérő- és ellenőrző automata rendszer. 
• Fast-Dry® gyors páraelszívó rendszer a párolótérben.  
• A kedvenc programok gyors kiválasztása scroll & push funkcióval, az e célt szolgáló 

görgő segítségével

MŰKÖDÉS
• Nagy láthatóságú (High Visibility System) LED megvilágítású alfanumerikus képernyő a 

hőmérsékleti értékek, az Autoclima, az idő és a maghőmérséklet megjelenítéséhez
• Színes, 2,4 colos képernyő (LCD - TFT) a kedvenc programok, az előre beállított 

programok, a szellőztetés, az automata mosás, a menü és a beállítások 
megjelenítéséhez.

• SCROLLER beállító gomb Scroll és Push funkciókkal a választások jóváhagyásához.
• Kézi előmelegítés.

TISZTÍTÁS KARBANTARTÁS
• Funkcionális önellenőrzés a készülék használata előtt és során, az esetleges 

rendellenességek leíró és akusztikus jelzésével.
•  Automata LCS mosórendszer eldobható, integrált mosószer patronnal és automata 

adagolással. 
• CALOUT vízkőoldó rendszer alap kiszerelésben a gőzgenerátoros modellekhez, mely 

megakadályozza a vízkőképződést és felhalmozódást a vízmelegítőben, integrált, 
vízkőoldó patronnal és automata adagolással.

• Folyékony COMBICLEAN mosószer és CALFREE vízkőoldó 100%-ban újrahasznosítható 
patronban.

• Kézi mosórendszer kívülről csatlakoztatható zuhannyal (opcionális).

ELLENŐRZŐ FELSZERELÉSEK
• Autoreverz (a tűzlegyező forgási irányának automatikus megváltoztatása) a tökéletesen 

egyenletes főzéshez.
• Automatikusan szabályozott pára kondenzáció.
• Kamra légtelenítés kézi ellenőrzése
• Kézi párásító
• Időzített világítás
• 2 szellőző sebesség (választható), az alacsony sebesség aktiválja a fűtő teljesítmény 

csökkenését.
• Magszonda csatlakozás előkészítése a párolótérhez történő külső csatlakozás révén.
• Hőmérséklet ellenőrzés a termék magjában 4 pontos érzékelő szondával (választható)
• A termék maghőmérsékletének ellenőrzése tűszondával a vákuumos, illetve a kis 

darabos főzésekhez (választható)
• USB csatlakozás a HACCP adatok letöltéséhez, a szoftver frissítéshez és a főző 

programok fel/letöltéséhez.
• Előkészítés az SN energiatakarékos rendszerhez (választható).
• SERVICE program az alábbi funkciókhoz: PBC kártya funkcióinak vizsgálata és a 

hőmérséklet szondák megjelenítése - Üzemóra számlálók, készülék az összes fő 
funkcióhoz, az ütemezett karbantartáshoz.

• ECOSPEED - A termék mennyisége és típusa alapján a Compact Sapiens optimalizálja 
és ellenőrzi az energia kibocsátást, mindig megfelelő főzési hőmérsékletet tart meg 
ingadozások nélkül.

• ECOVAPOR - Az ECOVAPOR rendszerrel határozott víz- és energiafogyasztás 
csökkenést lehet elérni a párolótér automata páratelítettség vezérlőjének köszönhetően.

• GREEN FINE TUNING: a gázzal működő modellekhez az égő és a nagy teljesítményű 
hőcserélő új modulációs rendszere az energiaveszteség megelőzése és a káros 
kibocsátások csökkentése érdekében.

KONSTRUKCIÓ
• Vízsugarakkal szembeni IPX4 védelem.
•  Tökéletesen sima, vízzáró párolótér szivárgásgátló hegesztéssel.
• Dupla, edzett, hővisszaverő üvegű záró ajtó légréssel, a gépkezelő irányába sugárzó 

hő csökkentéséhez és a nagyobb hatékonyság érdekében.
• Könyv nyitású belső üveg a tisztítási műveletek megkönnyítéséhez.
• Jobbos és balos nyitású kar.
• Szabályozható ajtózsanér az optimális záráshoz.
• Nyitható terelőlemez a szellőző nyílás tisztításának megkönnyítése érdekében.
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A Compact Naboo és Neo kitűnő csapatmunkát végeznek, lehetővé teszik, hogy az asztalra kerülő ételek mindig eredetien frissek legyenek. 
Két elengedhetetlenül fontos készülék minden séf számára, akik szenvedéllyel főznek és mindig szeretnék meglepni és megörvendeztetni vendégeiket a 

kiváló ételeikkel.
Egy tökéletes páros, melynek köszönhetően minden séf maximálisan kifejezheti szakértelmét és kreativitását. 

Just Duet *
TÖKÉLETES SZINKRON.

AKÁR 60%-OS ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

AKÁR 70%-OS HELYMEGTAKARÍTÁS

AKÁR 20%-OS ANYAGMEGTAKARÍTÁS

ÁLLANDÓ MINŐSÉG 

KIS MÉRTÉKŰ PAZARLÁS A NEM ELADOTT ADAGOK ESETÉBEN 

RÖVIDEBB VÁRAKOZÁSI IDŐ A VENDÉGEK SZÁMÁRA  

GYORSABB ASZTALVÁLTÁS 

* További részletekért tekintse át a JUST DUET tájékoztatót
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COEN
026+026

COEN
061+061

CV../CB..
061+061

A Lainox különböző Compact modellekhez praktikus és funkcionális konfigurációkat kínál. 
Mint pl. a praktikus tepsitartó, a kényelmes semleges állvány vagy az exkluzív hőmérséklet megtartó szekrény, lassú főzés alacsony hőmérsékleten, 

felmelegítés. 

TARTOZÉKOK.

MINDEN IGÉNYHEZ.

ÁTFEDÉSEK 
Amennyiben kis tér áll rendelkezésre, ugyanakkor különböző termékeket kell főznie, többféle egymásra helyezési lehetőség közül lehet választani.

TEPSITARTÓ ÁLLVÁNY
CV../CB.. MODELL

MULTIGRILL
A mindig tökéletes főzéshez. Az egyes főzési 

típusokhoz tartozó exkluzív tartozékokkal.

ÁLLVÁNY MEGTARTÓVAL
ÉS SEMLEGES REKESZ CV../CB..

ZUHANY
Mosózuhany összekötőkkel 

és csatlakozókkal.

TEPSITARTÓ ÁLLVÁNY
COEN/COES MODELL



LAINOX ALI S.p.a.
Via Schiaparelli 15
Z.I. S. Giacomo di Veglia 
31029 Vittorio Veneto (TV) · Italy

Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
lainox@lainox.it
www.lainox.com

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company

A 
jel

en
 d

ok
um

en
tu

m
on

 fe
ltü

nt
et

et
t a

da
to

k 
ne

m
  k

öt
ele

ző
 é

rv
én

yű
ek

. L
ain

ox
 A

LI
 S

.p
.A

. f
en

nt
ar

tja
 a

 jo
go

t a
rra

, h
og

y 
bá

rm
iko

r, 
elő

ze
te

s 
ér

te
sít

és
 n

élk
ül

 m
ód

os
ítá

st
 h

ajt
so

n 
vé

gr
e

LA
90

03
37

00
 - 

HU
 - 

10
/2

01
7 

- 0
00

0

Ingyenes próbához közvetlenül 
az ön konyhájában hívjon bennünket
tel. +39 0438 9110 ∙ lainox@lainox.it


