Dobra jakość pieczywa ma swoje wymagania.
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ście USB, dzięki któremu można podłączyć
urządzenie zewnętrzne. Rozwiązanie to
upraszcza procedurę programowania pieca
– wystarczy wgrać gotowy program lub importować dane z pieca w celu skopiowania
na inne stacje piekarskie.

Idealna czystość
Kolejna zmiana to nowe okno szklane.
Po obluzowaniu 2 śrub nastawnych (bez
użycia narzędzi) okno ustawia się w specjalną pozycję do mycia – wewnętrzna
część szyby jest wtedy na zewnątrz.
W ten sposób łatwo ją można umyć bez
ryzyka zabrudzenia płyty hertowej. Warto
zwrócić uwagę na nową komorę garowni
MIWE GS. Producent zadbał o to, by nie
było w niej kantów i śrub, w których zbiera
się brud, oraz fug czy silikonu podatnego
na tworzenie się pleśni.

Wybierz swój piec MIWE condo
Dzięki modułowej budowie oraz różnym wymiarom (piec głębszy i płytszy,
szerszy i węższy) MIWE condo dopasowuje się do każdej wydajności. Urządzenie
można dobrać pod względem:
wielkości: 60 × 40 cm, 60 × 80 cm,
80 × 60 cm, 120 × 80 cm, 120 × 120 cm
liczby komór: maksymalnie 5 komór
(piętrowa struktura budowy)
wysokości komór: standardowa 17 cm,
podwyższona 22 cm (chleby) i niska
13 cm (bułki, croissanty)
designu: kolorystyka szara – stal nierdzewna, w kolorze czarnym oraz wersja stylizowana (rustykalna).
Opcja rozbudowy pieca jest otwarta.
Ograniczeniem jest zbyt wysoki lub całkiem niski układ, który uniemożliwia wygodne wkładanie i wyjmowanie blach.
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PPHU Geth

Wymiary: 60 × 80 cm (lub 80 × 60 cm),
moduł z podwójną komorą,
wys. komory 13 cm,
jedno sterowanie.
Model idealny do odpieku sklepowego.
Wymiary: 60 × 40 cm, 3 moduły,
2 komory: wys. 17 cm,
1 komora 22 cm (idealna dla chlebów,
produktów wyższych)
Design: stylistyka czarna
Pow. wypiekowa: 0,72 m2
Podstawa

Wymiar: 60 x 40 cm
Sterowanie szklane,
dotykowe MIWE TC
2 komory wys. 17 cm,
1 komora 22 cm
garownia

Wymiary: 120 × 60
sterowanie dotykowe MIWE TC,
2 moduły,
4 półki,
1 sterowanie
Wys. półki: 13 cm

Wersja stylizowana:
czarna kolorystyka
Wymiary: 60 × 80 cm
Maks. liczba modułów 2
Model idealny do odpieku sklepowego

Wymiary: 60 × 80 cm, opcja 80 × 60
4 moduły, 1 moduł z podwójną komorą
Garownia ze sterowaniem
Powierzchnia wypiekowa: 2,4 m2
Okap: stosowany jako opcja w modułach
z systemem zaparowania
System zaparowania (opcja):
zalecany w piekarnictwie
System zaparowania nie jest konieczny
w gastronomii i cukiernictwie

www.geth.pl
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