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LAINOX NABOO 
 

 
 

За по-малко стрес в кухнята !!! 
 
NABOO – новото поколение конвектомати. “По-малко стрес в кухнята” е мотото на 
най-новата линия конвектомати на италианската фирма LAINOX . Тя стартира в 
началото на 2014 г. Сега LAINOX представя тази нова гама конвектомати с нов дизайн; 
нов интерфейс на менюто, което е изключително потребителски ориентирано; Wi-Fi 
връзка и вътрешна мрежова карта и много други възможности.  
 

ПАРТНЬОРА ЗА КУХНЯ, КОЙТО ОПРОСТЯВА ВАШАТА 
РАБОТА. 

 
NABOO не е просто стандартната комбинация фурна, NABOO е нещо по-съвършенно. 
Това е устройство за готвене, но и много повече. LAINOX комбинира екип от 
квалифицирани специалисти и най-модерните технологии, които се обединиха, за да 
станат ваши партньори в кухнята, и да опростят Вашата работа. Те също така 
допринасят за вашето спокойствие и качество на живот. Екип от най-добрите Chefs 
създаде и тества колекция от рецепти предоставени на разположение за Вас. 
Това означава, че готварските курсове и обширните обучения са минало, няма нужда от 
дълги изследвания, за да се подобрят или разнообразят вашите менюта и не е нужно да 
губите време в тестване защото рецептата включва всички съставки – процедурата по 
подготовка, метода на готвене и дори аранжировката на блюдото. 
 
NABOO е 2.0 поколение продукт на LAINOX, който, освен неговата техническа и 
функционална ползи, носи и директни ползи. С NABOO наистина можете да отделите 
повече време за себе си, да се концентрирате върху други дейности, и за вашия 
професионален успех да сте постоянно в течение на най-новите разработки, които 
засягат работата Ви. Казано по-просто, можете да използвате времето си, както ви е 
удобно. По този начин ще имате повече време за живота си, работата Ви е опростена и 
вашата печалба се увеличава. 
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NABOO НОВАТА ЕРА ЗА ДОСТЪП В КУХНЯТА. 
 
Абсолютно уникалната характеристика, която отличава NABOO от други 
професионални фурни се нарича Cloud. В Cloud можете да намерите цялото 
съдържание за да се създаде крайния продукт, тъй като ние сме вложили рецептите, 
процеса, системата за подготовка, програма за готвене и представяне на всяко блюдо. 
NABOO предвижда, предлага и редефинира всичко необходимо за постигане на 
отлични качествени резултати, които са еднакви всеки път. 
 
 БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА ИЛИ ЧРЕЗ ИНТРАНЕТ КАРТА 

 
 Cloud ДОСТЪП ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ 

 
 ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНЕ Е ВИНАГИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ 

 
 РЕЗЕРВНО КОПИЕ НА ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ, НАСТРОЙКИ И 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
 
 СПОДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНЕТО МЕЖДУ НЯКОЛКО УСТРОЙСТВА 

 
 
NABOO Cloud Ви предлага рецепти, които са винаги оригинални и разнообразни през 
цялата година, тъй като има възможност за редактиране на програмата, добавяйки нови 
рецепти всеки месец, които Вие можете да добавите към библиотеката си.  
Те се прибавят към рецептите вече налични в Cloud, както и тези, които са 
предварително заредени на NABOO. 

 
Ние също така предлагаме кои ястия или рецепти, могат да се оптимизират с времето.  

 
Книгите вече не са необходими. Рецепти, видеоклипове, уроци и цели менюта са 
описани – от съставките до сервирането, и всичко това е на разположение в Cloud. Това 
е един вид постоянно обучение и информация, която ви позволява да бъдете в крак, 
така че да можете да предлагате нови продукти на клиентите си и да подобрите вашите 
менюта. С други думи, непрекъснато можете да увеличите вашия професионализъм и 
качество на продукцията. 

 
С тази система вие сте постоянно свързани към интернет и следователно свързани към 
неизчерпаем източник на информация и идеи, с предимството, да имате винаги всичко 
на разположение, без да губите време. Бихте ли искали да се създадете сезонно меню, 
което е идеално за вашия бизнес? Бихте ли искали един напълно персонализиран 
асортимент? Бихте ли искали някои национални, регионални и местни ястия? 

 
С Naboo, всичко това е възможно. Тя е гъвкава, постоянно се развива и обновява.  
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NABOO ВЛЕЗТЕ В СВЕТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО 

 

 
 

ВСИЧКИ РЕЦЕПТИ САМО С ЕДИН КЛИК 
 
Всички рецепти са създадени и тествани от изявени готвачи за да задоволят и най-
широкообхватните гастрономически изисквания: италиански и френски рецепти, заедно с 
международни, ориенталски и национални рецепти включително специфични 
приготовления за сладкиши или вакуум готвене, както и сезонни рецепти и ястия за 
специални поводи. 

 

ИСТОРИЯ ВЪВ ВСЯКО ЯСТИЕ 
 
Включена е историята на ястието, неговия произход, развитието му и всякаква друга 
информация, която ще ви помогне да разберете как най-добре да го предложим на 
клиентите си. Включително, как и защо да го предложите в менюто си и да определите 
типа меню което е най-подходящ за: коктейли, а-ла-карт меню или самообслужване. 

 

ВСИЧКО Е ОРГАНИЗИРАНО 
 
Вече няма нужда да губите време за да експериментирате с дозиране или съставяне на 
подробни "списъци за пазаруване". Цялата най-подробна информация за рецептата е 
предоставена на вас, така се увеличава скоростта на подготовка, и гарантира, чрез вече 
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изпитан процес, че съставките са правилни и балансирани както в количествено, така и 
в качествено изражение. 

 
ВИНАГИ НА ВАША СТРАНА 

 
Процесът не ограничава креативността Ви. Винаги можете да използвате чрез 
персонализирани фази на работа, като вида и количествата на съставките. Това е с цел 
да Ви помогне да пестите време и да споделяте информацията с други хора, работещи в 
кухнята. 
 

NABOO – С ЕДНО ДОКОСВАНЕ 
 
CLOUD е създадена, за да се получи максимална синхронизация между съставките, реда 
на готвене за всяка отделна рецепта. Автоматично и само с едно докосване, можете да 
получите достъп до идеалното и най-ефикасно готвене за всяко ястие. Широкия 
спектър от методи, времената за приготвяне и самата системата са изпитвани 
продължително време от най-високо квалифицирани специалисти в областта. 

 

ГЛЕДАЙТЕ И БЪДЕТЕ ИЗУМЕНИ 
 
Обслужването на клиенти не е пълно без атрактивно и оригинално 
презентация/поднасяне на ястието. Cloud подсказва и метода на презентация, който е 
най-подходящ за ястието – чрез снимки и описания, които илюстрират всяка фаза. В 
презентацията, изследванията, натрупания опит и иновациите трябва да бъдат в 
непрекъсната връзка за да се избегне намаляването на стойността на веригата от 
дейности, които винаги трябва да бъдат вдъхновени от качество и креативност, за да 
бъдат успешни. 

 

ВИРТУАЛНО ОБЩЕСТВО 
 
Връзка с Cloud дава възможност за непрекъснати актуализации на ястията, които 
предлагате чрез споделяне на съдържание. Вие вече не се ограничавате само до вашата 
среда. Вместо това сте в контакт с професионалисти по целия свят, които непрекъснато 
предлагат нови идеи, за да се развивате Вашия професионализъм и бизнес. 

 

ТВОРЧЕСКА СЪКРОВИЩНИЦА 
 
Naboo подкрепя вашата страст и творчески талант. Можете да използвате Cloud като 
истински архив за вашата креативност, с достъп до него от друга Naboo навсякъде по 
света. 

 

ВСИЧКО СЕ НАМИРА НА ВЪРХА НА ВАШИТЕ ПРЪСТИ 
 
Naboo е предназначена да ви предложи цялата технология от която имате нужда за 
приготвяне на което да е ястие и всякакъв вид храна, като същевременно предлага 
максимална лекота на използване: просто прекарайте пръста си върху иконата за да 
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поставите едни отлични ястия на масата. Така още от първия ден ще постигнете реални 
спестявания, които увеличат печалбата Ви с всяко ястие. 

 

НЕЗАБАВЕН СТАРТ 
 
С традиционните печки трябва да изпълнявате множество стъпки и селекции, преди да 
започнете да готвите. Във философията "one touch" (едно докосване) Naboo опростява с 
функционалност и чрез просто докосване на иконата с желаното ястието, това 
интелигентно устройство започва да готви. 
Предимство: изключително лесен за употреба, за лесно използване, което не изисква 
никакви курсове или обучение. Naboo е проектиран да поддържа по-малко опитни 
оператори при управлението на цифрово оборудване, както може да се използва от 
всеки. В Naboo всичко е на една ръка разстояние, дори когато носите ръкавици! 

 
 

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ДИСПЛЕЯ 
 

В началния екран, всеки може да въведете свои собствени рецепти, да постави само 
тези, които са нужни и се поприготвят най-често. Пълната персонализация на дисплея 
със съдържание, позволява на потребителите да имат своите предпочитани програми за 
да започнат да готвят с "едно докосване". 
Икони със снимки и име на рецептата правят програмирането интуитивно. Ясния и 
напълно функционален интерфейс с интуитивни команди прави управлението по-лесно. 
И ако нещо не е ясно, няма проблем: ръководството е онлайн! 

 

NABOO - USER FRENDLY ТЕХНОЛОГИЯ 
 
Интерфейсът на Naboo е като голям таблет или смартфон с екран който работи по 
същия начин: сърфирате в менюто, плъзгате иконите, отваряте файлове, създавате нови 
страници, създавате файлове с ново съдържание, изтегляне от Cloud и комбиниране със 
съдържание вече намиращо се в машината . Всичко това с пълна свобода, креативност 
и функционалност. 

 

ПОДРЕЖДАНЕ НА ПАПКИТЕ 
 
Навлизайки в детайлите, Naboo ви позволява да организирате вашите папки по удобен 
за вас начин. Това означава, че организирате вашите рецепти, както намерите за добре. 
Например, можете да създадете папка с пролетно меню или съхранявате всички ваши 
зеленчукови рецепти на едно място и така нататък. Всеки човек организира собствения 
Naboo въз основа на собствените си нужди.  

 

ИНТЕЛИГЕНТНОТО РАЗПОЗНАВАНЕ 
 
Друга особеност на Naboo e интелигентно разпознаване на готвенето на няколко нива. 
Какво точно означава това? Naboo проверява съвместимостта на методите за 
приготвяне на различните ястия при готвенето на няколко нива. Naboo показва кои от 
тях могат да бъдат приготвени по едно и същото време и кои не. 
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ТЕХНОЛОГИЯ В НАЙ-ДОБРАТА И ФОРМА 
 
Дизайнът на Naboo прави конвектомата не само добре изглеждащ, но добавя серия от 
функции и нововъведения които водят към най-доброто качество на готвене. Такъв е 
случаят с функцията за отваряне на автоматична врата, позволяваща отваряне и 
затваряне на вратата, с просто натискане на един бутон, дори и когато имате някакво 
ястие в ръце си. Друго нововъведение са новите отделения за перилни препарати и, 
ръчен душ, сонда и USB порт. 

 

СУПЕР ПЛОСКИ 
Квадратни и с модерен дизайн, произведени с най-висококачествени материали, с 
фокус върху хигиената и естетиката. Naboo е регистрирана търговска марка и е 
разработена, за да даде на потребителите максимална ергономичност в кухнята, с 
участието на двойна стъклена врата, която е с вътрешна страна отразяваща топлината, и 
с ниско топлоотдаване на външното стъкло, който е лесно за почистване и поддържане. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА – ЕДИНСТВЕНА ПО РОДА СИ! 
 

10 ИНЧОВ ЦВЕТЕН LCD – TFT HD ДИСПЛЕЙ С ТЪЧ 
СКРИН ФУНКЦИЯ 
Дисплея може да бъде конфигуриран на базата нуждите на 
потребителя, както и най-използваните програми да са на 
преден план. 
АВТОМАТИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА 
Максимална ергономичност, дори при заети ръце. 
 
СКРИТО ЧЕКМЕДЖЕ 
Скрито чекмедже за препарата за автоматичната почистваща 
система. 
 
СПЕЦИАЛНА ЗОНА 
Универсален конектор за: многоточкова сонда, сондата или 
игла за вакуумно готвене, автоматично прибиращ се ръчен 
душ, USB порт, всички в практично организирана зона. 
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СТАРИТЕ СИСТЕМИ СА … ОСТАРЕЛИ 
Специалистите са много добре запознати с проблемите в 
традиционните системи: с таблетките могат да възникнат грешки 
при зареждане, с промени в продукта или неточно количество, както 
и неудобството от влизащи в контакт с токсични вещества оператор. 

НОВ ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
SOLID CLEAN е почистващ препарат с нова максимално хигиенична 
формула, с която могат да бъдат транспортирани (без разрешение, тъй като 
не е течност), заема по-малко място защото е със солидна формула, 
рехидратираща се при използване. Не е необходимо оператора да влиза в 
контакт с нея! 

ВРЕМЕТО ЗА ПОЧИСТВАНЕ ВЕЧЕ Е НАПОЛОВИНА 
В допълнение към всички плюсове на новата система е икономията: 
драстично намаляване на времето за почистване в сравнение с традиционните 
системи и елиминиране на времето за подготовка. Единственото което трябва 
да направите е да изберете програмата за почистване. Naboo се грижи за 
всичко останало. 

НОВ ПРЕПАРАТ ПРОТИВ КОТЛЕН КАМЪК 
SOLID CAL е продукт на Lainox който поддържа конвектомата без котлен 
камък, с оглед предотвратяване на натрупването му. Има много предимства 
при използването на SOLID CAL: 
• Предотвратяване на повреди поради натрупването на котлен камък. 
• Пара, която е винаги чиста и в изобилие. 
• Максимална енергийна ефективност и следователно по-малко, използвана 
енергия. 
• Повишена производителност с течение на времето. 
• По-дълъг живот на конвектомата. 
• По-ниски разходи за поддръжка. 

SCS SOLID система за почистване  
Въведение: Хигиената и почистването на конвектомата са важно изискване за 
качеството на готвене. 
Развитие: с Naboo откриваме нова изключителна система за почистване, 
която е и патентована. 
Lainox надскача досегашните почистващи системи, както тези, които 
използват различни видове таблетки, които могат да бъдат ръчно поставени 
на места и тези с резервоари, които използват течен препарат за почистване 
на системата. Naboo се зарежда от съд с вътрешна капачка, съдържащ 
разтворим материал. Съда е поставен в чекмедже, което системата управлява 
независимо. Съда се завинтва на място. 
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ICS СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ГОТВЕНЕТО 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOSPEED DYNAMIC  
С функцията Ecospeed храната се приготвя чрез разпознаване на 
количеството и вида на продукта, Naboo оптимизира и контролира 
доставката на енергия и поддържа правилната температура на готвене, 
предотвратявайки всякакви колебания.  
Резултат: Използваме само количеството енергия, необходимо за 
оптимизация на енергийната ефективност. 
-10% Енергия / -30% вода / -5% загуба на тегло * 

GREEN FINE TUNING  
При конвектоматите на газ предлагаме новата GFT (GREEN FINE TUNING) 
модулна система с горелка и патентован топлообменник с висока 
ефективност, предотвратяващи загубите на мощност и водещи до намаляване 
на вредните емисии. 
-10% Енергия / -10% CO2 *  
 
* В сравнение с традиционните комбинирани фурни 

Простота и персонализиране са ключовите думи за Naboo. 
Последователността на етапите, които са свързани с автоматизация на 
готвенето е изключително бърза: Избирайки рецептата предлагана от 
системата можем да персонализираме резултата при наше желание и да 
започнем готвене. Идеалният метод на готвене с “едно докосване". 
Naboo се грижи за всичко останало напълно независимо: 
• избира метода на готвене (между конвекция, пара или комбинация от пара + 
  горещ въздух); 
• постоянно проверява и регулира температурата на готвене; 
• открива и поддържа желаното ниво на влажност благодарение на системата 
  AUTOCLIMA ®. 
Всички функции се проверяват минута по минута, без значение какво се готви. 
По този начин, Naboo постоянно настройва готвенето автоматично, давайки 
идеално приготвяне, сочни меса, отлично запичане, ароматни хлябове и 
десерти, немазни, но хрупкави пържени храни и отлични огретен ястия. 
Naboo е създаден и проектиран, за да направи готвенето лесно и да позволи на 
готвачите да се съсредоточат върху най-високото качество на храната като 
продукцията. Lainox залага на икономията, фокусира се върху по-ниското 
потребление, но с въздействие по-голямо от просто въздействие на 
икономическо равнище. 



9 
HBG 2000 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

ГОТВЕНЕ НА ПАРА 
 

 

ГОТВЕНЕ НА НЯКОЛКО НИВА 

Предимства: 
• Оптимизиране на консумацията дължащо се на едно единствено 
натоварване 
• Качество, автоматично управлявано в резултат от постоянни, 
възпроизводими резултати и никакви грешки 
• Пространството и управлението, както и организационната оптимизация 
• Намаляване на времето и минимизиране на разходите (виж операции 
почистване) 
• Намаляване на инвентара предназначени за специфични дейности (скара, 
фритюрник, тиган и т.н.) 

JUST IN TIME/ТОЧНО НА ВРЕМЕ 
Системата за готвене на няколко нива ви известява последователно, когато 
продуктите са готови на съответните нива. Допълващата функция – JIT, ви 
позволява да направите серия от различни храни, всички излизащи от 
конвектомата по едно и също време. 
Всичко се извършва с максимална организация и гарантира максимално добър 
резултат. 
Можете да организирате времето си по-ефективно с JIT. 
Можете едновременно да готвя храни с различно време за приготвяне: 
Naboo ще ви извести когато дойде време да сложите отделните тави във 
фурната, за да бъдат готови да ги извадите по едно и също време. 
По-голямо разнообразие от храни с максимално спокойствие и качество. 
Naboo държи всичко под контрол. 

С Naboo имате възможността за използване на дистанционно управление, 
за да се възползватe напълно от потенциала за готвене на няколко нива. 
В Naboo Cloud има папки с макро групи за готвене на няколко нива, така че 
е много лесно да получите достъп до тази функция. Освен това можете да 
създавате специални папки, а системата напътства оператора и прави 
корекции, за да се заредят само тези рецепти и ястия със съвместими 
методи на готвене. 
 
В допълнение, готвенето на няколко нива е изключително полезно и 
изгодно, защото може да готвите различни храни с различно време за 
готвене едновременно, а Naboo ще ви уведомим с звуков и визуален сигнал, 
когато даденото ястие  готово. Така че можете да се предотвратят 
прекъсвания, частично натоварване и ненужно потребление. 
 
Всичко това с повече от 30% икономия на време за приготвяне. 

ВАКУУМНО ГОТВЕНЕ 
Тази техника изисква точност на температурата в камерата и в ядрото на 
продукта.  
Това може да бъде гарантирано, благодарение на иглата сонда 1 mm 
(специално за вакуумно готвене или готвене на малки парченца), така че да 
може да готвите като същевременно се запазят максимално хранителните 
качества и се постига възможно най-ниската загуба на тегло. 
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ВАКУУМНО ГОТВЕНЕ В СТЪКЛЕНИ БУРКАНИ – СТЕРИЛИЗИРАНЕ 
Това е новаторска техника за „варене” на пара с контролирано ниски 
температури, която се използва за различни видове продукти. 
Съществуват редица предимства за качеството, както и средни до дълги 
периоди за съхранение. 
Това също е нов метод в представянето на храната. 

EКОПАРА 
Naboo разпознава типа и количеството заредена храна и произвежда само 
количеството пара, необходимо за приготвянето и. 
При системата на EcoVapor, определено има намаление на консумацията на 
вода и енергия, благодарение на автоматичния контрол на наситеността на 
пара в камерата за готвене. 
-10% Енергия / -30% вода / -10% пара *  
 

* В сравнение с традиционните комбинирани фурни 

ТУРБОПАРА 
Naboo усилва производство на пара до максимум и получава високи 
резултати с ниски разходи.  
Със системата TurboVapor автоматично се създава идеалното количество 
пара, за да се готвят и "трудни" продукти като яйчена паста или аспержи, 
ряпа и цвекло, които са известни влакнести зеленчуци. Готвенето на пара задържа всички полезни вещества в храната. 
Цветовете остават ярки, необходими са по-малко подправки, вода и сол и, 
следователно, производствените разходи са по-ниски. 
Naboo ви позволява да готвите на пара при ниски температури от 30°C до 
99°C, с абсолютна точност и с минимална консумация на вода и енергия. 
Ниска температура на парата, 50/85°C, е идеална за приготвяне на ястия като 
крем карамел и крем брюле, терини и пастети, която температура с 
традиционните системи с двоен бойлер е трудно да се контролира. 
Готвенето с пара при 100°C ви позволява да готвите всякакъв вид храна, 
която в противен случай трябва да се вари във вряща вода, съответно е 
приготвена с много по-добро качество. 
Това води до значително увеличение на спестяванията: няма тигани, заема се 
по-малко място, не се чака за да заври водата, съответно това води в пъти до 
по-ниска консумация на енергия и по-бързо готвене - над 20%
по-малко в сравнение с традиционните системи. 
И накрая, форсираното варене на пара, с до 130°C, е идеално за замразени 
продукти (замразени зеленчуци), особено при големи количества. 
При тази температура е по-висока топлопроводимост и затова времето за 
готвене е много по-бързо и с по-ниски разходи за обработка. 
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СУХО И ХРУПКАВО 
С патентованата Fast Dry ® система (система за активно изсушаване обема 
на камерата при готвене), можете да получите перфектно хрупкави пържени 
храни, ястия на скара, десерти и хлябове, дори и при пълен капацитет. 
Системата използва 100% от товароносимостта. 

НЕЖНО И СОЧНО 
С патентованата система за готвене Autoclima ® автоматично се контролира 
перфектния климат в камерата за готвене. 
Температурата и влажността се управляват автоматично в идеалните нива 
съгласно приготвящата се храната. Сочността и крехкостта също са 
гарантирани, когато се претоплят предварително сготвени храни. 



12 
HBG 2000 

 

 
 
 

SMOKEGRILL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

РАВНОМЕРНО ГОТВЕНЕ 
Naboo може да бъде толкова мощен или деликатен, колкото е необходимо.  
За Lainox, непроменящото се приготвяне на храната винаги е била основна 
ценност и с изключителните Fast Dry ® и AUTOCLIMA ® системи, 
комбинирани с 6 различни вентилационни скорости, се постигат отлични 
резултати дори когато е заредена при пълен капацитет. 
Без загуби или храна негодна за сервиране. 

СКАРА 
Със SmokeGrill, Naboo е първата професионална фурна, която позволява 
готвене на скара, отговарящо на предимствата на готвене с дървени въглища 
– аромат и вкус без недостатъците на скарата с дървени въглища - пушека и 
мръсотията. 
Храната се приготвя точно както, ако е направена на скара или барбекю. 

ОПУШВАНЕ 
И опушването не е пречка отново благодарение на Naboo.  
Без всякакъв вид изгаряне, благодарение използването на SmokeEssence  -
специалeн екологичен ароматизатор, позволява да приготвяте храни с този 
тип покритие. Процесът е напълно автоматичен (контролира се количеството 
течен дим) и не оставя отлагания в камерата, така че тя може да се използва 
отново веднага. 

ПОДПРАВЯНЕ / ОВКУСЯВАНЕ 
Naboo използва новия Aroma диспенсер, така че можете да създавате 
различни видове храна, с най-различни видове аромат. 
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Дори и немислими видове готвене и довършителни работи, които са свързани 
със специфично и специално оборудване са възможни. 
С Naboo творчеството на готвача не се ограничава.  
Високи резултати с ниски разходи. 

СОНДИ ЗА ВСЯКА ФУНКЦИЯ 
Многоточковата сонда е стандартна и осигурява перфектно готвене в 
ядрото на продукта. 

Двойната сонда с едно прикачане е едно изключително предложение 
от Lainox с което можете да готви различни продукти и различни 
размери в същото време. 

ПАРАМЕТРИ ПО HACCP, ПОКАЗАНИ НА ДИСПЛЕЯ  
 
Какво е това 
Дисплея дава възможност за непрекъснато установяване на 
параметрите на HACCP за готвене чрез наблюдение на температурата 
в камерата, температурата в сърцевината на продукта и времето.  
 
Предимства 
Непрекъснатия мониторинг процеса на готвене показан на схемата 
маркира на дисплея, предлага постоянна възможност да за намеса и 
коригиране. Сертифицираните данни за готвене също са на 
разположение при необходимост. Можете да ги изтеглите и запазите. 
Тази функция към оборудването е необходима и е изискана от 
консултантските и проектантски фирми на системи за производство на 
храни. 
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24/7  
Naboo да работи, докато кухнята е в почивка е голямо 
предимство:  
• Оптимизира използването на фурната 24/7 
• Използва видове готвене, който намаляват загубата на тегло  
  и дават на качество на продукта 
• Намалява консумацията на енергия. 

ЗАДУШАВАНЕ И ВАРЕНЕ 
Този метод на Naboo можете да използвате не само за печене, 
но също така можете да задушавате и варите. 

DELTA T система 
Контролирано от сондата може да се поддържа дълго време 
ниска температурна разлика между камерата и ядрото на 
продукта. Така се постига бавно готвене на големи по размер 
части, като например варени шунки. 
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ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ  
И СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО  
КУХНЕНСКО И БАРОВО ОБОРУДВАНЕ 
 
1407 София, бул. “Черни връх” № 160;  
тел. +359 2 806 20 50; факс +359 2 806 20 40;  
e-mail: office@hbg2000.com  
www.hbg2000.com 

Naboo не се страхува да работи извънредно! 
Нощното готвене на ниска температура и последващото 
поддържане на температура осигурява перфектно готвене на 
месото с минимална загуба на тегло и ниска консумация на 
енергия.  
Всичко това е без нуждата от наблюдение, тъй като данните за 
готвене могат да бъдат записани в съответствие с норми на 
HACCP и изтеглени чрез USB интерфейс. 


