“complete control at your fingertips...”

ruimtebesparing van 45%
maximale ﬂexibiliteit
optimaal gebruiksgemak

Met veel trots presenteren wij de nieuwe
Leventi me SLiM, een geheel vernieuwde ovenlijn.

Compact
De Leventi me SLiM is een volwaardige
combisteamer en bake-oﬀ oven in één met
volledige potentie en mogelijkheden. Doordat
de oven zeer compact is, is deze ideaal voor
gebruik in keukens waar de beschikbare ruimte
beperkt is. De Leventi me SLiM ovens bieden
maar liefst 45% ruimtebesparing.

45%

ruimtebesparing

6 X 1/1 GN

51,5 CM

SLiMmer met de Android CookTablet®
Doordat de Leventi me SLiM is uitgerust met de CookTablet®
is deze zeer gemakkelijk te bedienen. Het is alsof u met uw
smartphone werkt, de oven reageert direct op uw aanraking.
Dankzij de SmartChef® functie doet de oven het denkwerk
voor u. SmartChef® zorgt automatisch voor het bereidingsproces en optimale instellingen. De oven past zich aan op
het door u aangegeven eindresultaat!

SIZE DOESN’T MATTER THINK BIG!

Flexibiliteit
Door het compacte model, zijn de Leventi me SLiM ovens op verschillende manieren
en in diverse opstellingen te plaatsen. Zo is er voor elk concept en toepassing een
gepaste opstelling. Diverse accessoires zijn hiervoor beschikbaar.
• Als counter-top; direct op (koel)werkbanken, meubels e.d.
• Op een onderstel met regalen voor roosters e.d. (evt. verrijdbaar)
• Aan de wand met speciale ophangbeugels
• 2 me SLiM’s naast elkaar of op elkaar geplaatst voor meer
ﬂexibiliteit (i.c.m. met speciaal duo onderstel)
• Verkrijgbaar in 2 modellen:
6 x 2/3 GN (720x515x630mm) en
6 x 1/1 GN (720x515x808mm)
• Optioneel met condensorkap voor
minimale vocht en geuruitstoot
• Optioneel verhoging op verstelbare poten (93-108mm)
• Optioneel met complete 2/3 en 1/1 GN tools:
containers, roosters, bakplaten etc.

Bereidingswijzen:
• Hete lucht
• Stomen
• CombiSmart®
• Regenereren
• Delta-T
• Cook & Hold
• Rijzen
• SmartChef®

Algemene features:
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•
•
•
•
•

CookTablet Android-Touchbediening
Easy-2 Way solide deurhendel
Geheugen voor 500 programma’s
Voorgeprogrammeerde programma’s
Autoreverse ventilator, snelheid aanpasbaar
Voorverwarmen tot 300°C
Manueel of automatische vochtpulsering
Manueel of automatisch afkoelen
Kernvoeler met meerdere meetpunten
Extern bevestigde handdouche
®
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CombiWash® reinigingssysteem
RackTimer®
USB aansluiting
HACCP logboek
Automatische service diagnose
Optioneel met condensorkap of op onderstel
Links- of rechtsscharnierende deur
Condensafvoer in deur
Duurzaam en zuinig
Greenlabel® laag energieverbruik
en lage operationele kosten

Voor een demo-aanvraag neem contact op met:
NL: Broekakkerweg 27, 5126 BD GILZE, Tel.: +31 (0)161 45 91 00, Fax: +31 (0)161 45 91 99
BE: Beyntellus 1, 2360 OUD-TURNHOUT, Tel.: +32 (0)14 40 33 00, Fax: +32 (0)14 40 33 09
E-mail: info@leventi.nl, Website: www.levens.tv

