
 

 SP103דגם | ה תנור אובן דיגיטלי ’נינג                    

 של נינג'ה עם טכנולוגיית בישול באוויר חםהדיגיטלי אובן התנור 

  מדויקות וקריספיות כל פעם מחדשמהירות, מערכת בקרה מתקדמת לתוצאות ו
 

 
 

 
  להכנת אינסוף מנות גופי חימום אינפרה אדום וטורבו עוצמתי לפיזור חום אחיד 6מעלות עם  40-230רחב טווח טמפרטורה 

 ולתוצאה מושלמת.

  שניות לטמפרטורה הרצויה  60הגעה תוך חימום מהיר 

  פחות זמן 60% -טמפרטורה מדויקת כמו תנור מקצועי ומהיר ב 

 כשהוא מקופל( על השיש פחות מקום 50%מתקפל למצב אנכי לאחסון קל ונוח )תופס  - פונקציית קיפול ייחודית 

  פירורים נשלף ופאנל אחורי נגיש לניקוי יסודיכולל מגש  -ניקוי קל 

 8  בטמפרטורה בזמן הבישולעם אפשרות שליטה אוטומטיות בישול תכניות. 

  פחות שומן מטיגון  75%עד  ,מרקם הזהוב והקריספי עם מעט או ללא שמן וללא רגשות אשםל –טיגון באוויר חם

  מסורתי

 לצלייה והשחמה מושלמת עם פיזור חום אחיד –ה יצלי 

  להכנת בשר, עופות, דגים ועוד –גריל 

  ס"מ 30לעוגות ועוגיות ופיצה בקוטר  –אפייה 

  להכנת פירות יבשים .בריאים וטעימים וגם לשמור על הערכים התזונתיים ,ליהנות מחטיפים טבעיים –ייבוש מזון, 

 בשר מיובש ועוד.

  פרוסות 9להכנת צנימים וטוסטים עד  –טוסט 

  העליון של מאפים שוניםלקליית החלק  –בייגל 

  לשמירה על חום המזון עד כשעתיים מסיום התוכנית –שמירת חום 

 מתאים למשפחות 

  גדולה יותר מתבנית של טוסטר אובן סטנדרטי 45% –לניצול מקסימלי של שטח האפייה / צלייה תבנית אפייה מרובעת 

 ס"מ 30ס"מ *  30          בגודל

 ק"ג. 2 עד קיבולת שלה וטיגון באוויר חם יסלסלת צלי 

 רשת מתכת לצלייה מכל הכיוונים 

 כולל חוברת מתכוני שף בעברית 

  וואט 2400חזק ועוצמתי 

 החלקים ניתנים לשטיפה במדיח כלים 

  ס"מ 20עומק ס"מ  37גובה  -במצב מקופלס"מ,  37עומק ס"מ,  19ס"מ, גובה  50מידות: רוחב 

 1+1 שנות אחריות של שריג היבואן הרשמי 

 סרטון

 |  פחות שומן 75%עד  -ון באוויר חם וניקוי בקלות | טיג חסוןפונקציית קיפול ייחודית לא  -יש יותר מקום על הש
 | דיוק של תנור מקצועי 60%-מתבנית טוסטר אובן סטנדרטי | צלייה מהירה יותר ב 45%-אפייה גדולה ב תבנית

https://www.youtube.com/watch?v=8-Jgj_uOXKU
https://www.youtube.com/watch?v=8-Jgj_uOXKU

