
Indukční technologie vyvinutá pro NASA, společností MENU SYSTEM patentovaná pro profesionální gatronomii.

Termokamerou zachycené tepelné záření  
unikající při různých technologiích vaření

Indukční vařič Sklokeramická deska Plynový vařič Tálový sporák
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BLESKOVĚ RYCHLÉ VAŘENÍ  

NEPŘEKONATELNÝ VÝKON  

ENERGETICKÁ ÚSPORA 

ŠVÝCARSKÁ KVALITA

SKROMNÁ ROZMĚRY.

Zdroj: Výzkum Paula Scheckela, specialisty na energetiku z USA, a výzkum MENU SYSTEM.

„Běžná indukce“ přivede 1l vody k varu za 5,8 minuty  
 indukce MENU SYSTEM za 2 minuty



Indukce SINA od MENU SYSTEM cenově dosažitelná pro každého profesionála
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Kompaktní varná plocha malá dimenzí, velká 
svým výkonem. Během pár vteřin dosáhne bodu 
varu a vysoký výkon optimálně distribuuje při 
restování nebo vaření velkého množství pokrmů.

•  SLIDECONTROL patentovaný způsob 
ovládání

• Automatické rozeznání typu pánve

•  Integrovaný ochranný systém  
používaného nádobí

•  Informační displej

•  LED ukazatel stavu

•  Extra silné ceranové sklo (6 mm) 

Technická data

Výkon3,5 kW

Napětí230 V (1LNPE)

Rozměry360 × 390 × 125 mm

Hmotnost 13,6 kg 

Délka kabelu 2,2 m

Dvojitý výkon se dvěma nezávisle ovladatelnými 
varnými plochami. Během pár vteřin dosáhne 
bodu varu a vysoký výkon optimálně distribuuje.

•  SLIDECONTROL patentovaný způsob 
ovládání

•  Automatické rozeznání typu pánve

•  Integrovaný ochranný systém  
používaného nádobí

•  Informační displej

•  LED ukazatel stavu

• Extra silné ceranové sklo (6 mm)

Technická data

Výkon3,5 kW

Napětí230 V (1LNPE)

Rozměry360 × 460 × 150 mm

Hmotnost 15,6 kg 

Délka kabelu 2,2 m

Vysoce výkonný a všestranný indukční wok 
vařič umožňuje bleskově rychlé vaření a nej-
vyšší produktivitu. Díky přesnému a rychle 
reagujícímu ovládání je ideální pro asijskou 
a moderní evropskou kuchyni. Wokový kruh 
a lehká woková pánev ze speciální nerezové 
oceli zaručují optimální využití výkonu.

•  Lehká, vysoce výkonná woková pánev

•  Optimální ochrana díky wokovému 
kruhu

• Informační displej

•  LED ukazatel stavu

•  Extra silné ceranové sklo (6 mm)
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Technická data

Výkon2 × 3,5 kW

Napětí400 V (2LNPE)

Rozměry390 × 670 × 125 mm

Hmotnost 22,5 kg

Délka kabelu 2,2 m
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SINA ONESINA TWINSINA WOK

NASA TECHNOLOGIE
DO KAŽDÉ KUCHYNĚ


