Ugnar

Liten utanpå
Stora fördelar inuti
MultiSlim, en miljövänlig kompakt och robust ugn.
Den perfekta passformen för alla verksamheter

Du
talar…
Jag letar efter en ugn som får
plats i vårt begränsade utrymme
men som inte kompromissar med
prestandan.
Utrymme är en lyx.
Jag måste hålla verksamheten så
lönsam som möjligt och erbjuda
vällagad mat till mina kunder.
Jag kämpar med att hitta en robust
och kompakt ugn som kan hjälpa
min verksamhet att växa.

…vi lyssnar
Lägre vattenförbrukning, enastående effektivitet och många funktioner.
MultiSlim är en ny miljövänlig robust och kompakt ugn som du kan lita på.
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Låg förbrukning
15 % mindre vatten*
Minskade vattenräkningar
Laga mat på mindre yta
Endast 0,42 m2

Varar länge
72 kg. Robust byggd
för långa arbetsdagar

*jämfört med motsvarande standardugnar.
Timförbrukning med inställning på maximal ånga.
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Maximera din
verksamhet med
MultiSlim

Vill du minska vattenförbrukningen och uppnå goda tillagningsresultat?
Den nya kompakta ugnen MultiSlim från Electrolux Professional är bäst i klassen
gällande robusthet och lönsamhet när utrymmet är begränsat.
Låg förbrukning

Lägre vattenförbrukning*.
Besparingar och respekt för miljön.
Förbrukar 15 % mindre vatten än motsvarande
standardugnar. MultiSlim är bättre för miljön och
ger dig en besparing på dina räkningar.

DU
SPARAR
15 %

*jämfört med motsvarande standardugnar.
Timförbrukning med inställning på maximal
ånga.

vatten*

Kompakt

Ont om plats?

bara

0,42

MultiSlim perfekt för små kök.

m
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Passar perfekt.
Även om du flyttar.

cm

Höger- eller vänsterhängd dörr.
Om du möblerar om i köket byter du helt
enkelt ut dörren på plats mot en som
öppnas åt det andra hållet.

80
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Med en yta på endast 0,42 m2 passar

Robust

Byggd för att hålla
MultiSlim är konstruerad för att användas
mycket och länge med material av hög
kvalitet.

vikt

72

kg

Enkel

Användarvänlig
Perfekta resultat garanterade gång på gång.
Den användarvänliga menyn låter dig skapa,
spara och programmera upp till 99 stycken av
dina favoritrecept.

77 cm

Enkelt underhåll
Spara tid genom att låta MultiSlim
sköta rengöringen. Det automatiska
rengöringssystemet har 3 olika program,
automatisk dosering av rengöringsmedel och
automatisk avstängning.
Så att du kan spara tid till annat.

Smidig service
Minimera driftstopp och förenkla service av
ugnen genom att avlägsna frontpanelen för
att komma åt all elektronik och alla elektriska
komponenter.
Det tar mindre än 5 minuter att öppna
frontpanelen och inspektera ugnen.

Enkel att installera, var som helst

52 cm

Med 3 olika spänningar passar MultiSlim
perfekt i alla kök.
Koppla in den när som helst, var som helst.
- 400 V/3 N/50-60 Hz
- 230 V/3 /50-60 Hz
- 230 V/1 N/50-60 Hz
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Ha alltid din meny
tillgänglig
Garanterade resultat gång på gång. MultiSlim är användarvänlig och programmerbar.
Den låter dig skapa, spara och ladda upp till 99 stycken av dina favoritrecept.
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Program
START

3

Program
SLUT
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Bläddra snabbt
och enkelt
genom program,
funktioner och
tillagningsparametrar
med en enda vridbar
knapp. Gör ditt val
med ett enkelt tryck.

Programmera din måltid från 1 till 14:
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Programval
(99 program)

1

På/Av

2

Bekräfta tillagningsprogram

3

ECO-Delta-tillagning

12

Start/Stopp

4

Temperaturinställning

13

Halogenlampa på/av

5

Stektermometer
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Avluftningsventil/spjäll

6

Tidsinställning

7

Fläkthastighet

8

Inställning av fuktighetsnivå

9

Välj tillagningsfas
(9 faser i varje program)

11

Tillbaka/Konfigurera auto rengöring

7
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Restaurang
Har du ont om plats och måste dra ner driftkostnaderna utan att du vill kompromissa
med prestanda? Kompakta MultiSlim med sina många funktioner är din nya bästa
vän.

Klassisk crème brûlée
82 °C fuktighetsnivå 10
30 minuter
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Fyllda galler per tillagning

30	Cocotte - 80 g/st.
Du behöver inte slå in dem i plastfolie. Den
höga ångmättnaden håller dina brûléer
perfekt krämiga och dallriga.

922017
Gallerpar eller fritöskorg
GN 1/1

Perfekt gratäng
190 °C fuktighetsnivå 1
25 minuter
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Fyllda kantiner

36	Portioner - 150 g/st.
Tillför lite ånga när du gratinerar.
Lite ånga ger en god och gyllene
gratäng.

925002
Non-stick universalbleck
djup 60 mm
GN 1/1

Perfekt ångad potatis
100 °C fuktighetsnivå 10
45 minuter
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Fyllda fritöskorgar à 3 kg/var

90	Portioner - totalt 9 kg
Ånga din potatis perfekt, krydda och servera
eller ugnsbaka för att få skalet knaprigt

922239
2 fritöskorgar
GN 1/1

9

10

Bar, Bistro, Kafé
Väller beställningarna in under rusningstid? Ligg steget före med MultiSlim

Nybakat bröd med härlig skorpa
190 °C konvektion
15 minuter
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Bake-off bleck

12	Baguetter
Det enkla sättet att baka bröd på bara
15 minuter.

925007
Non-stick bleck för
baguetter
GN 1/1

Knapriga panerade filéer
210 °C konvektion
6 minuter
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Kantiner

12	Filéer à 140 g/var
Med våra specialdesignade
universalkantiner kan smakrika och
fettsnåla maträtter tillagas i stora
kvantiteter.

925000
Non-stick universalkantin
djup 20 mm
GN 1/1

Snabb och jämn grillning
260 °C konvektion
5 minuter
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Grillgaller

24	Stycken à 100 g/var
Snabba på tillagningstiden och reducera
mängden rök och os när du grillar i ugnen.
Grilla grönsaker jämnt på bara 12 minuter
med 270 °C konvektion.

925004
Non-stick grillgaller
GN 1/1
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Tillbehör
Installationsalternativ
Öppet stativ
Förmonterat för enkel ugnsinstallation

Gejderställ
Monteras på stativ för att ge mer förvaringsutrymme

PNC
bxdxh

PNC
Antal skenor
bxdxh

Stackningskit ugn på ugn

PNC

Perfekt för att spara plats i köket.
Stackningskitet kan monteras på plats.

bxdxh

Stativ för stackade kompaktugnar
Förmonterat för enkel installation av ugnarna.

PNC
bxdxh

Kit för främre luftfilter

PNC

Förenklar det dagliga underhållet.

bxdxh

Handdusch

PNC

Förmonterad för enkel installation.

bxdxh

922369
470x620x800 mm

922370
6
735x128x65 mm

922371
780x600x215 mm

922368
470x620x320 mm

922379
400x350x350 mm

922372
220x220x220 mm

Stektermometer
Kärntermometer
Läser av kärntemperaturen. En sensor.
Krävs för ECO-Delta och termometerstyrda
tillagningsprogram.
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PNC
bxdxh

922373
250x40x40 mm

GastroNorm-bleck
Två galler
Perfekt:
- för att steka stora bitar
- som stöd för icke-standardiserade kantiner och
fat för uppvärmning

Kycklinggaller
Ser till att kycklingen grillas jämnt så att skinnet
blir brynt och köttet förblir saftigt.

PNC

PNC
Antal kycklingar
per galler
Material

Dubbla fritöskorgar
Perfekt för tillagning av förstekt plockmat
som är fryst (pommes frites, kycklingnuggets,
crabsticks etc.).

Universalbleck/kantin med non-stickbeläggning
Fördelar:
- förkortar tillagningstiden med upp till 10 % och
minskar energiförbrukningen med upp till 8 %
(måste inte förvärmas likt stekhällar, blecket kan
tas direkt från kylen)
- minskar matens viktförlust med 2-4 % jämfört
med traditionella metoder, vilket ger saftigare
rätter
- praktiska (avger mindre rök och hetta, du slipper
smörja in blecken och vända på maten)
Använd plastredskap för att förlänga
beläggningens livstid.
Bör inte diskas i diskmaskiner med granulat.

PNC
Material

Storlek

Lämpad för:
- olika typer av matlagning (det dubbelsidiga
blecket har en räfflad sida för att grilla och bryna
medan den platta sidan används för att baka och
rosta)
- enklare användning (behöver inte förvärmas,
avger mindre rök och värme, aluminiumet
förbättrar värmeöverföringen vilket ger snabbare
och jämnare tillagning)

AISI 304

922086
(enkel)

922266 (enkel)

4
(0,7-2 kg styck)

8
(0,7-2 kg styck)

AISI 304

922239 (ett par)
AISI 304

GN 1/1

20 mm PNC

925000 (enkel)

40 mm PNC

925001 (enkel)

60 mm PNC

925002 (enkel)

Material
Storlek

aluminiumlegering med nonstick-beläggning
GN 1/2

20 mm PNC

925009 (enkel)

40 mm PNC

925010 (enkel)

60 mm PNC

925011 (enkel)

Material

Stekbleck med non-stick-beläggning

922017 (ett par)

Material

PNC
Material

Grillgaller med non-stick-beläggning

PNC

Lämpad för:
- bryning av stekar
- enklare användning (ingen förvärmning krävs)

Material

aluminiumlegering med nonstick-beläggning

925003
aluminiumlegering med nonstick-beläggning

925004
aluminiumlegering med nonstick-beläggning
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Äggstekbleck med nonstickbeläggning Perfekt för:

PNC

Bakplåt med non-stickbeläggning

PNC

- s tekta ägg men kan användas för pannkakor,
hamburgare, omeletter, quiche och andra runda
maträtter
- enklare användning (ingen förvärmning krävs,
aluminiumet förbättrar värmeöverföringen vilket
ger snabbare och jämnare tillagning)

2 fasade kanter

Material

Material

Baguettebleck med non-stickbeläggning

Perfekt för:
- bakning av baguetter (utrymme för 4 bröd,
290 g var)
- enklare användning (det perforerade
aluminiumet förbättrar värmeöverföringen vilket
ger snabbare och jämnare tillagning)

PNC
Material

925005
aluminiumlegering med nonstick-beläggning

925006
aluminiumlegering med nonstick-beläggning

925007
perforerat aluminium,
silikonbeläggning

Rengöringsmedel
Extra kraftfullt rengöringsmedel för
ugnar C20

PNC

0S2282

PNC

920002

Ugnsstorlek

6 GN 1/1

Den ergonomiska förpackningen är enkel att
hantera och förvara. Innehåller 2 st. behållare
om 5 l.
Skanna QR-koden för att ladda ned
säkerhetsdatabladet.

Vattenbehandling
Vattenfilter med kassett och
flödesmätare

Filterkapacitet
bxdxh

Automatisk vattenavhärdare

PNC
Elanslutning
Effekt
bxdxh
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4675 l
149x149x553 mm

921305
220/230 V 1 N 50/60 Hz
0,04 kW
250x480x540 mm

Essentia
Ett lag för att serva dig.
När som helst, var som helst
Vi vill att du ska vara nöjd. All hjälp du kan tänkas behöva finns nära dig tack vare
vårt omfattande servicenätverk med över 2 200 behöriga Electrolux Professional
servicepartners i mer än 149 länder. 10 000 kvalificerade tekniker och över 170 000
lagerförda reservdelar.

Håll din utrustning Serviceavtal ger
i gott skick
sinnesro
Se till att din utrustning fungerar
effektivt och som den ska med
vårt omfattande utbud av
tillbehör, förbrukningsartiklar och
originalreservdelar.
Den perfekta kombinationen för din
verksamhet.

Electrolux Professional produkter är
utvecklade för att hålla länge. När
det gäller att göra våra kunders liv
enklare har vi lösningar som ser till
att utrustningen förblir effektiv och
lönsam över tid.
Att utföra rätt underhåll i enlighet
med Electrolux Professional
användarhandböcker och
rekommendationer är viktigt för
att undvika oväntade problem.
Electrolux Professional Customer
Care erbjuder ett antal olika

MultiSlim kompakt ugn

260635

skräddarsydda servicepaket.
För mer information, kontaktar
du din Electrolux Professional
auktoriserade servicepartner.

Läs mer

på vår hemsida

260638

260655

260658

●

●

Högerhängd dörr
Vänsterhängd dörr

●

●

Externa mått (bxdxh)

520x803x770 mm

Interna mått (bxdxh)

380x540x370 mm

Kapacitet GN bleck/kantiner
Luftfuktighetskontroll

GN 1/1
11 inställningar

Ström
Elanslutning

6,9 kW
400 V/3 N/50-60 Hz
230 V/3 /50-60 Hz
230 V/1 N/50-60 Hz

Vikt

72 kg

Vattenförsörjning

3/4’’

Vattenutlopp
Hitta mer information och din Electrolux
Professional auktoriserade partner på
www.electroluxprofessional.com

40 mm

Vattentryck
Rengöringssystem

1,5-4,5 bar
●

●
15

Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

Följ oss på

Excellens
med miljön i åtanke
Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
 lla våra lösningar är utformade för låg
A
förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga
utsläpp
 nder de senaste åren har över 70 % av våra
U
produktfunktioner uppdaterats med våra kunders
miljöbehov i åtanke
 år teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och
V
är över 95 % återvinningsbar
 åra produkter är 100 % kvalitetstestade av
V
experter
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Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Bilderna är inte avtalsbindande.

www.electroluxprofessional.com

