
 

 

Ofertă specială 

 valabilă în perioada 16 – 30 aprilie 

 

Cuptor de patiserie cu convecție 

Echipament Preț  

Producător: TECNOEKA - Italia 
Model: EKF 1064 TC 
 
Avantaje: 
- Este construit integral din oţel inoxidabil. 
- Coacerea uniformă este realizată datorită schimbării periodice a 
sensului de ventilaţie a celor trei ventilatoare, ceea ce face ca 
distribuţia aerului cald în interiorul camerei de coacere sa fie 
omogenă. 
- Dotat cu umidificator ce permite dozarea cantităţii de vapori în 
camera de coacere. 
- Margini interioare rotunjite.  
- Cuptorul este prevăzut în interior cu sistem de scurgere, facilitând 
astfel operațiunile de întreținere și curățare. 
- Reglare automată a cantității de abur – 10 nivele.  
- Margini interioare rotunjite. 
- Cuptorul este prevăzut în interior cu sistem de scurgere, facilitând 
astfel operațiunile de întreținere și curățare. 
- 3 motoare bidirecționale. 
- Iluminare internă cu bara LED poziționat pe ușă. 
- Ușă cu deschidere în dreapta.  
- Panou de comandă TOUCH SCREEN poziționat lateral ce permite 
un număr de 240 de programe - include faza de preîncălzire. 
- Panou de comandă digital cu posibilitatea de setare a unui program 
de coacere în nouă faze de lucru (preîncălzire automată + 8 faze). 
- Prevăzut cu 40 de rețete memorizabile. 
- Trei trepte de ventilare internă (2800/1400/1100 rpm). 
- Predispus pentru sistem de spălare automată și sondă de produs. 
Caracteristici: 
- Capacitate: 10 tăvi 60 x 40 cm 
- Distanța între tăvi: 80 mm 
- Alimentare: 400V 3N 50HZ  
- Putere electrică instalată: 16 KW 
- Temperatura: 30 - 260°C  
- Dimensiuni externe: 935 x 930 x 1150 mm 
- Greutate: 136,4 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.700 € 
3.500 € 



 

 
Optional: Dospitor  
Model: EKL 1264 TC 
 
Avantaje: 
- Construit din oțel inox 
- Prevazut cu două uși cu vizor de sticlă 
- Umidificare din panoul cuptorului 
- Panou de comandă – de la cuptor 
- Control temperatură – sondă digitală 
- Prevăzut cu cuvă pentru preluarea condensului 
 
Caracteristici: 
- Temperatura de dospire: 30 - 60°C 
- Dimensiuni externe: 935 x 910 x 800 mm 
- Capacitate: 12 tăvi 60 x 40 cm 
- Distanța între tăvi: 75 mm 
- Termostat digital  ( 0’ – 90 ’) 
- Putere electrică instalată:  2.4 kW – 230V 
- Greutate: 62.4 kg 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1.350 €  
1.270 € 

 


