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Sapiens
AMIKOR A TECHNOLÓGIA ÚJBÓL FELTALÁLJA A MÚLTAT
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Sapiens,
KÖNNYEBB, INTUITÍVABB ÉS TELJESEBB.

A teljes innovatív technológia lent van és segítséget nyújt a legbonyolultabb főzések során, nem kell attól tartani, hogy a beállított főzési paraméterek 
helytelenek.

Annak, aki nem a színtiszta elektronikát keresi, hanem egyszerű és kézi vezérlőkön keresztül szeretné a beállításokat elvégezni és az ételeket megfőzni, 
de eközben nem szeretne lemondani a digitális vezérlés precizitásáról.

Annak, aki egy könnyen kezelhető, de robusztus, mindenkinek ajánlható, de innovatív, hagyományos, de ugyanakkor sokoldalú, 
megbízható és hatékony sütőt keres: a LAINOX tudja a választ! A válasz neve Sapiens.

A Sapiens az elektronikus vezérlésű kézi parancsokkal működő főzések sütője.
A Sapiens automatikus főzési programjai egyszerűen kezelhetők, és azok garantálják a folyamatos jó eredményt.

A gép minden funkciót elektronikusan folyamatosan ellenőriz, a maximális hatékonysággal. 
Ezzel a Sapiens folyamatosan és automatikusan korrigálja a sütést, így az eredmény mindig ideális lesz: 

szaftos húsok, ínycsiklandozóan pirított és minden részében tökéletesen átsült ételek, illatos sütemények és kenyerek, száraz és ropogós sültek, fantasztikus 
csőben sült ételek. 
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Sapiens,
MINDAZ, AMIRE SZÜKSÉGÜNK VAN.

A Sapiens sütőben benne van az összes olyan automatikus és  kézi vezérlő rendszer, melyekhez a folyamatosan optimális eredmény érdekében feltétlenül 
szükség van.

Ezen kívül a Sapiens számos tartozéka és funkciója tükrözi vissza azt a gondosságot és figyelmességet, melyet a LAINOX a felhasználónak kívánt szentelni.

Alfanumerikus, LED megvilágítású, nagy 
láthatóságú HVS (High Visibility System) képernyő 

Automatikus LCS mosórendszer az e célt szolgáló 
fiókba helyezett folyékony, 100%-ban újból 
felhasználható, patronos tisztítószerrel

Színes, 2,4 colos képernyő (LCD - TFT) a kedvenc 
programok, az előre beállított programok, a 
változtatható szellőztetés, az automata mosás, a 
menü és a beállítások megjelenítéséhez.

Magszonda gyors csatlakozás előkészítése a 
szériához tartozó párolótérhez történő külső 
csatlakozás révén.

USB csatlakozás a HACCP adatok letöltéséhez, 
a szoftver frissítéshez és a főző programok fel/
letöltéséhez 

A beállított főzési idő lejártakor sorozatosan 
kikapcsoló LED fénycsövek.
Vagy sorozatosan felgyulladó fénycsövek a 
választott maghőmérséklet eléréséig

Scroller Push gombok (kiválasztás és 
megerősítés)

A választott főzési hőmérséklet alapján 
sorozatosan felgyulladó LED fénycsövek. 

Automata, kívülről csatlakoztatható zuhany
Változtatható szellőzés 6 különböző sebességen.
Különleges főzésekhez rendelkezésre áll a 
szaggatott szellőzés funkció is.
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ROPOGÓS ÉS SZÁRAZ ÉTELEK SÜTÉSE 

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

A légkeveréses sütés sajátossága a kiegyenlített sütés, melyet a Sapiens mindig garantál a különböző ételek, sütemények vagy sós falatkák sütése során.

Legyen szó ropogós és száraz, vagy puha és szaftos ételek készítéséről, a LAINOX által kidolgozott rendszerek teli sütő esetén is kiváló ételeket 
biztosítanak, a sütés közben pedig nem keletkezik veszteség és selejt, nem található darabok.

A szellőzést szabályozni lehet alacsony és magas fokozat között, a készülék pedig szükség esetén automatikusan csökkenti a fogyasztást, így energiát 
takarít meg. A LAINOX által kidolgozott párolótér 

különleges elosztó rendszerének, valamint a kétirányú ventilátornak köszönhetően a gép garantálja a tökéletesen egyenletes sütést.

HAGYOMÁNYOS SÜTÉS

SZELLŐZÉS 6 SEBESSÉGFOKOZATTAL

Változtatható szellőzés 6 különböző sebességen. 
Különleges főzésekhez rendelkezésre áll a szaggatott szellőzés funkció is.
Autoreverz (a tűzlegyező forgási irányának automatikus megváltoztatása) a tökéletesen egyenletes sütéshez
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PÁROLÁS
A párolás során változatlan marad az élelmiszerek tápértéke, a színek ragyogóak maradnak, kevesebb fűszerre, vízre és sóra lesz szükség, tehát csökken 

az előállítási költség.

A Sapiens lehetővé teszi az alacsony, 50/85°C fokon történő párolást, emellett pedig garantálja a precíz eredményt és a minimális víz- és 
energiafogyasztást.

A legfeljebb 100°C-on történő párolás bármilyen étel jobb minőségű elkészítését teszi lehetővé, melyet  egyébként a szokásos módon, vízben, forralva 
kellene elkészíteni. Így 20%-nál is nagyobb megtakarítás érhető el. 

Végül a legfeljebb 130°C fokon történő, kényszerített párolás fagyasztott termékek párolására alkalmas, főleg nagyobb mennyiség esetén.
A főzési idők nagyon rövidek, a műveletek költségei pedig minimálisak.

VÁKUUMFŐZÉS

Maximális precizitást igényel a maghőmérséklet és a párolótérben lévő hőmérséklet beállításánál (°C).
Ezt az ehhez a főzési módhoz való speciális tűszonda 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.
A tálalásnak is egy új módját jelenti.

ECOVAPOR
 
A Sapiens felismeri a gőz szintjét és csak a szükséges mennyiségű energiát fogyasztja. 
Az EcoVapor rendszerrel határozott víz- és energiafogyasztás csökkenést lehet elérni a párolótér automata 
páratelítettség vezérlőjének köszönhetően.
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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.

A kombinált sütéssel tökéletes eredmény érhető el a húsok és halak sütésénél anélkül, hogy folyamatosan nedvesíteni kellene a terméket a kiszáradás 
elkerülése érdekében. 

Mindez az Autoclima® nedvességtartalom ellenőrző rendszer eredménye.

Ezen kívül a többhegyű szonda mindig garantálja az étel szükséges maghőmérsékletét.  

KOMBINÁLT SÜTÉS

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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FŐZÉSI PROGRAMOK

ECOSPEED 

Az Ecospeed funkcióval, az elkészítendő termék mennyisége és típusa alapján a Sapiens 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

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.

Sapiens 95 előre elmentett LAINOX főzési programmal rendelkezik, 
és 99, a felhasználó által beprogramozott és elmentett főzési programot tud tárolni, a név és az ikon beállításával, 

melyek mindegyikéhez akár 9 egymás után automatikusan következő ciklust is meg lehet adni. 

A programozásnak köszönhetően a sütő teljesen önállóan kezeli a főzés különböző fázisait és a főzési paramétereket:
- kiválasztja a sütési módot (légkeveréses, párolás vagy kombinált párolás + forró levegő)

- folyamatosan ellenőrzi a hőmérsékletet
- észleli a párolótérben lévő nedvességet

- szabályozza a ventilátor sebességét

Természetesen lehetővé teszi a kézi főzés közvetlen üzemmódban történő elindítását 
vagy az e célt szolgáló görgővel a kedvencek közül egy program kiválasztását a scroll & push funkció segítségével.

Ezen kívül a LAINOX a takarékosságra is gondolt, és nagy figyelmet szentelt mindarra, ami csökkenti a fogyasztást és a környezetre gyakorolt hatást, és 
nem csak gazdasági megfontolásból.
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TISZTÍTÁS
ALAPOSAN ÉS EGYSZERŰEN.

KÉZI MOSÁS

ÖBLÍTÉS

SOFT MOSÁS

HARD MOSÁS

HARD PLUS MOSÁS

HARD PLUS ECO MOSÁS

VÁLASSZA A HASZNÁLATI IGÉNYEKNEK LEGMEGFELELŐBB MOSÁST

Minden asztali Sapiens automata LCS mosórendszerrel van ellátva, mely 100%-ban újból felhasználható, patronos folyékony tisztítószerrel üzemel,
a patront az e célt szolgáló rejtett tárolóba kell helyezni.

A padlón álló Sapiens automata LM mosórendszerrel van felszerelve, mely kannákban lévő folyékony tisztítószerrel üzemel. 

A tisztítószert a főzőkamrában porlasztja, teljesen automatikus módon.
A termékhez társuló gőz és öblítővíz maximális hatékonysággal távolítja el 

a sütés során lerakódott zsírt és maradványokat. 
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LCS   Liquid Clean System LM  Clean SystemLM  Clean System

MEGFELEZETT MOSÁSIDŐ

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 Sapiens minden mást egyedül is elvégez.

ÖKO MOSÁS

Az új ÖKO mosási szint az eddigieken kívül hozzájárul a ráfordított idő csökkentéséhez 
és kevesebb tisztítószer fogyasztásához, amely tovább csökkenti a költségeket.

ÚJ, 100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ, FOLYÉKONY TISZTÍTÓSZER PATRONOK

Az új formula szerint készült COMBICLEAN tisztítószer maximális higiéniát biztosít, az asztali Sapiens-hez praktikus 
100%-ban újrahasznosítható patronban szállítjuk, így nincs több sérülés és veszélyes termékátöntés.
A patron használatra kész, az e célt szolgáló, rejtett, dönthető ajtóval ellátott tárolóba kell behelyezni.

CALFREE az új LAINOX termék, 100%-ban újrahasznosítható patronban, mely a gőzgenerátort vízkőmentesen tartja, 
megelőzve annak lerakódását.
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
A CALFREE patronnak is megvan a maga helye a COMBICLEAN mellett, a különböző színű tisztítószereknek és azok 
dugóinak ksözönhetően elkerülhető a termékek felcserélésének veszélye.
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Önnek, aki nem csak egy szakács, aki beleviszi a kreativitását a főzésbe és a vendéglátásba, hanem egy figyelmes vállalkozó is, aki kihasználja a 
lehetőségeket a vendég elégedettsége és a munka optimalizálása érdekében. Ehhez nyújt teljes körű segítséget a LAINOX.

Ezek az eszközök, melyek használják a sokkolás technológiáját a gyorshűtőkön keresztül, ugyanakkor fenn tudják tartani a már elkészített ételek 
hőmérsékletét is, egyetlen rendszerbe lettek integrálva.

Ha megkérdezi magától, hány vendége lesz ma, és mit fognak rendelni, akkor a LAINOX tudja a választ. Ha gyors és professzionális szolgáltatást kívánt 
nyújtani, akkor a LAINOX az Ön oldalán áll! Mindez a Lainox Cooking System.

LAINOX COOKING SYSTEM
FŐZÉS, TÁROLÁS, GYORSHŰTÉS.

AKÁR 60%-OS ENEGRIA 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 
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BÁRMILYEN TÍPUSÚ SZOLGÁLTATÁSHOZ
A LEGJOBB MEGOLDÁS.

COOK AND SERVE, COOK AND HOLD, COOK AND CHILL.

COOK AND SERVE
A Sapiens funkciói lehetővé teszik a mindig tökéletes főzést, rövid idő alatt, „expressz” szolgáltatást nyújtva. 

COOK AND HOLD
BEÉPÍTETT VAGY MOBIL MELEGENTARTÓ BERENDEZÉSEK

Annak érdekében, hogy a legjobb eredményeket lehessen elérni a konyhában, a LAINOX lehetővé teszi egy innovatív, két funkcióval rendelkező készülék 
társítását a Sapiens termékcsaládhoz: Hőmérséklet fenntartása +65° fokon, sütés alacsony hőmérsékleten +30°÷120°C fokon

A digiátális vezérlőkkel be lehet állítani a hőkamra megfelelő hőmérsékletét, a maghőmérővel (opcionális) pedig fent lehet tartani a megfelelő tárolási vagy 
sütési hőmérsékletet.

A termék minősége így mindig kiváló lesz, ez pedig számos előnnyel jár a munkavégzést illetően.
 

 

COOK AND CHILL
NEW CHILL GYORSHŰTŐ 

A New Chill az új rendszer sarokpontja a konyhában, ahol minden történik: előkészületek, főzés, gyorshűtés, tárolás és felmelegítés.
Ezekre a fázisokra egyetlen munkafolyamaton belül kerül sor, mely felszabadítja a fogások elkészítésére szánt időt.

A készülék a hűtési teljesítményének és megfelelő szellőzésének köszönhetően összekapcsolja egymással a főzési és tárolási fázist. 
A New Chill gyorsan lecsökkenti a termék hőmérsékletét, így megakadályozza a baktériumok elszaporodását, meggátolja a nedvesség kicsapódását és 

fenntartja az étel érzékszervekkel felismerhető tulajdonságait.
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071 101 072 102

SAEB071R 7x1/1 70 50/120 10,5 -/- 875 x 825 x 820 3N AC 400V - 50 Hz

SAGB071R 7x1/1 70 50/120 0,5 15/12.900 875 x 825 x 820 AC 230V - 50 Hz

SAEB101R 10x1/1 70 80/150 16 -/- 930 x 825 x 1040 3N AC 400V - 50 Hz

SAGB101R 10x1/1 70 80/150 1 28/24.080 930 x 825 x 1040 AC 230V - 50 Hz

SAEB072R 7x2/1 - 14x1/1 70 70/180 19 -/- 1170 x 895 x 820 3N AC 400V - 50 Hz

SAGB072R 7x2/1 - 14x1/1 70 70/180 1 30/25.800 1170 x 895 x 820 AC 230V - 50 Hz

SAEB102R 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 31 -/- 1170 x 895 x 1040 3N AC 400V - 50 Hz

SAGB102R 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 1 40/34.400 1170 x 895 x 1040 AC 230V - 50 Hz

SAEB171R 7x1/1 + 10x1/1 70 130/270 26,5 -/- 930 x 825 x 1925 3N AC 400V - 50 Hz

SAEG171R 7x1/1 + 10x1/1 70 130/270 1,5 43/36.980 930 x 825 x 1925 AC 230V - 50 Hz

SAEB201R 20x1/1 63 150/300 31,8 -/- 960 x 825 x 1810 3N AC 400V - 50 Hz

SAGB201R 20x1/1 63 150/300 1,8 48/41.280 960 x 825 x 1810 AC 230V - 50 Hz

SAEB202R 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 61,8 -/- 1290 x 895 x 1810 3N AC 400V - 50 Hz

SAGB202R 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 1,8 80/68.800 1290 x 895 x 1810 AC 230V - 50 Hz

SAEM171R 7x1/1 + 10x1/1 70 130/270 26,5 -/- 930 x 825 x 1925 3N AC 400V - 50 Hz

SAGM171R 7x1/1 + 10x1/1 70 130/270 1,5 40/34.400 930 x 825 x 1925 AC 230V - 50 Hz

Sapiens

A TERMÉKCSALÁD

Modellek
vízmelegítővel

Betáp
Párolótér kapacitása
1/1 GN (530x325 mm)
2/1 GN (530x650 mm)

Tengelytá-
volság
(mm)

Fogások
száma

Elektromos 
teljesítmény

(kW)

Névleges hőtel-
jesítmény Gáz

(kW/kcal)

Külső méretek
(L x P x Hmm)

Táp feszültség
(speciális feszültség és frekvencia 

kérésre)

Modellek
vízmelegítővel + 

közvetlen
gőz adagolással

Betáp
Párolótér kapacitása
1/1 GN (530x325 mm)
2/1 GN (530x650 mm)

Tengelytá-
volság
(mm)

Fogások
száma

Elektromos 
teljesítmény

(kW)

Névleges hőtel-
jesítmény Gáz

(kW/kcal)

Külső méretek
(L x P x Hmm)

Táp feszültség
(speciális feszültség és frekvencia 

kérésre)
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201171 202

SAEV071R 7x1/1 70 50/120 10,5 -/- 875 x 825 x 820 3N AC 400V - 50 Hz

SAGV071R 7x1/1 70 50/120 0,5 12/10.230 875 x 825 x 820 AC 230V - 50 Hz

SAEV101R 10x1/1 70 80/150 16 -/- 930 x 825 x 1040 3N AC 400V - 50 Hz

SAGV101R 10x1/1 70 80/150 1 18/15.480 930 x 825 x 1040 AC 230V - 50 Hz

SAEV072R 7x2/1 - 14x1/1 70 70/180 19 -/- 1170 x 895 x 820 3N AC 400V - 50 Hz

SAGV072R 7x2/1 - 14x1/1 70 70/180 1 20/17.200 1170 x 895 x 820 AC 230V - 50 Hz

SAEV102R 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 31 -/- 1170 x 895 x 1040 3N AC 400V - 50 Hz

SAGV102R 10x2/1 - 20x1/1 70 150/300 1 27/23.220 1170 x 895 x 1040 AC 230V - 50 Hz

SAEV171R 7x1/1 + 10x1/1 70 130/270 26,5 -/- 930 x 825 x 1925 3N AC 400V - 50 Hz

SAGV171R 7x1/1 + 10x1/1 70 130/270 1,5 30/25.800 930 x 825 x 1925 AC 230V - 50 Hz

SAEV201R 20x1/1 63 150/300 31,8 -/- 960 x 825 x 1810 3N AC 400V - 50 Hz

SAGV201R 20x1/1 63 150/300 1,8 36/30.960 960 x 825 x 1810 AC 230V - 50 Hz

SAEV202R 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 61,8 -/- 1290 x 895 x 1810 3N AC 400V - 50 Hz

SAGV202R 20x2/1 - 40x1/1 63 300/500 1,8 54/46.440 1290 x 895 x 1810 AC 230V - 50 Hz

Sapiens

*
A TERMÉKCSALÁD

Modellek
közvetlen

gőz adagolással
Betáp

Párolótér kapacitása
1/1 GN (530x325 mm)
2/1 GN (530x650 mm)

Tengelytá-
volság
(mm)

Fogások
száma

Elektromos 
teljesítmény

(kW)

Névleges hőtel-
jesítmény Gáz

(kW/kcal)

Külső méretek
(L x P x Hmm)

Táp feszültség
(speciális feszültség és frekvencia 

kérésre)

MODELL 171

Sokoldalúság egyetlen egységben, 2 különálló vezérlés és két főzőkamra, űrtartalom  7 GN1/1 + 10 GN 1/1*
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IPX 5 EMC

Sapiens

SAJÁTOSSÁGOK

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), saját nevet és ikont adva 
mindegyiknek.

• Kézi főzés három főzési móddal: Légkeveréses 30°C-tól 300°C-ig, 
Párolás 30°C-tól 130°C-ig, Kombinált 30°C-tól 300°C-ig. 

• Kézi a főzés azonnali indításával
• 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

• LED fénycsövek a hőmérséklet, idő és az aktivált maghőmérséklet 
funkció kijelöléséhez

• Kézi előmelegítés

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

esetleges rendellenességek leíró és akusztikus jelzésével
• Automatikus LCS mosórendszer beépített tartállyal az asztali 

modellekhez és automatikus tisztítószer adagolóval (választható)
• Folyékony COMBICLEAN mosószer és CALFREE vízkőoldó 100%-

ban újrahasznosítható patronban
• CALOUT vízkőoldó rendszer alapkiszerelésben, mely 

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

• A 171 / 201 / 202 modellekhez automata mosórendszer (LM) 
CALOUT vízkőoldó rendszer COMBICLEAN folyékony mosószerrel 
és CALFREE vízkőoldóval

• Kézi mosórendszer kívülről csatlakoztatható zuhannyal

ELLENŐRZŐ FELSZERELÉSEK
• Autoreverz (a tűzlegyező forgási irányának automatikus 

megváltoztatása) a tökéletesen egyenletes sütéshez
• Automatikusan szabályozott pára kondenzáció.
• Kamra légtelenítés kézi ellenőrzése
• Kézi párásító
• Időzített világítás
• Könnyebben hozzáférhető paraméterek, melyeket személyre lehet 

szabni a készülék beállításához
• Hat szellőző sebesség közüli választás lehetősége; az első három 

sebesség automatikusan aktiválja a fűtési teljesítmény csökkenését
• Szakaszos sebesség a különleges főzésekhez
• 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 Sapiens 
optimalizálja és ellenőrzi az energiakibocsátást, 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 - Az égő és a nagy teljesítményű hőcserélő 
új modulációs rendszere az energiaveszteség megelőzése és a káros 
kibocsátások csökkentése érdekében.

KONSTRUKCIÓ
•  Tökéletesen sima, vízzáró párolótér szivárgásgátló hegesztéssel.
• Kívül visszatükröző hatással bíró, 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.
• Vízsugarakkal szembeni IPX5 védelem
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071 NKB071 20

101 NKB101 30

072 NKB072 32

102 NKB102 49

171 NKB171 20+30

201 NKB201 60

202 NKB202 100

Sapiens

MEGOLDÁS MINDEN IGÉNYHEZ

Lainox a különböző Sapiens modellekhez 
praktikus és funkcionális megoldásokat kínál a 
különböző igények kielégítéséhez.
Az inox acél tartóhoz hozzá lehet csatolni egy 
tepsitartót, valamint egy praktikus semleges 
szekrényt ajtóval vagy egy nyitott inox acél 
eszköztartót.

Amennyiben arra van szükség, hogy a Sapiens 
sütőhöz legyen egy sokkoló/gyorshűtő 
berendezés, de a konyhában nincs elég hely, 
akkor be lehet tenni a sütő alá egy speciális 
tartóeszközt a gyorshűtő elhelyezéséhez.
Ez a praktikus konfiguráció a következő 
modellekhez elérhető:
• 071 gáz / elektromos
• 101 gáz / elektromos
• 072 gáz / elektromos
• 102 gáz / elektromos

HŐMÉRSÉKLET 
FENNTARTÁS/LASSÚ SÜTÉS
Annak érdekében, hogy a termék illata egy 
órával az elkészítés után is megmaradjon, a 
Lainox lehetővé teszi a Sapiens készülékhez 
a következő, két funkcióval rendelkező gép 
társítását:
• Üzemi hőmérséklet fenntartása +65°C fokon
•  Sütés alacsony hőmérsékleten +30/ 105°C

EGYMÁSRA HELYEZÉS
Kis hely a konyhában, ugyanakkor a termékek 
széles skálájú és mennyiségű változatossá 
tételére van igény?
Semmi gond, a megoldást a különböző 
lehetőségek egymás fölé helyezése jelenti.
Ezen kívül a következő gáz/elektromos 
Sapiens készülékek elérhetők vízmelegítővel 
vagy közvetlenül adagolt gőzzel kombinálva: 
• Sapiens 071+071
• Sapiens 071+101
• Sapiens 072+072

A HŐMÉRSÉKLETRE VITEL ÉS A 
BEFEJEZÉS MINDIG TÖKÉLETES 
A LAINOX BANQUETING 
RENDSZERREL
A különböző, beépíthető kiegészítőknek 
köszönhetően a Sapiens 10-100 vagy több 
azonos fogást is képes egy meghatározott és 
bizonyos pillanatban kiszolgálni, maximális 
minőséggel, és ez nem jelent problémát.

Mod.
Eszköz

Modell
Készlet

Edények kapacitása
310 mm átmérő

071 NKB071 20

101 NKB101 30

072 NKB072 32

102 NKB102 49

201 NKB201 60

202 NKB202 100



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


