
Objevte JOKER B
Kompaktní originální produkt společnosti Eloma. Joker B se ovládá klasickými a pohodlnými otočnými knoflíky. 
Je skvěle vybavený i v základní verzi. Vaření v páře, kombinovaná pára nebo konvekční pečení – s
jeho 8 pracovními režimy zvládnete prostě všechno. Joker B – vše v jedné 52 cm širokém konvektomatu.

Jednoduché použití

  Klasický displej s otočnými  
knoflíky

  Digitální displej pro čas, teplotu a 
teplotu jádra

  Multifunkční tlačítko pro indivi-
duální a speciální programy

Jednoduše funkční

 Live steam systém
  Funkce předehřátí a zchlazení
  Autorevers ventilátoru
  Funkce časovače – předvolba 

času spuštění
  Integrovaná sonda teploty jádra

Bezpečný a čistý

  Výsuvná hadice s automatickým 
navíjením

  Záznam všech relevantních dat 
HACCP

  Volitelně: Plně automatický čisticí 
systém autoclean®



JOKER B 6 - 23
Elektrický Č. výr. EL0509386
Blue Panel

Elektrický
Připojení el. vedení 5,9 kW
Napětí  400 V 3N AC
Ochrana  3 x 16 Amp
Hmotnost 60 kg
Š/H/V  520/640/670 mm

Další varianty a příslušenství najdete na straně napravo nebo v našem ceníku.

AC = autoclean®

Všechny varianty produktu Joker B jsou k dispozici jako model na 230 V ve verzi se 
stříbrným displejem.

JOKER B –  
Přehled modelů

Varianty
Pravý závěs dveří 
S AC  Č. výr. EL0509389
Levý závěs dveří Č. výr. EL0509392
S AC  Č. výr. EL0509394

8 provozních režimů: pára, vario pára, intenzivní pára, 
kombi pára, ohřev, konvekční pečení, vaření při nízké 
teplotě a delta-T vaření
Panel s digitálním displejem a otočnými knoflíky
Combitronic®: automatická sekvence po sobě jdoucích
režimů vaření
Paměť: ukládá poslední použitý progra
Live-steam-system
Systém Clima-Aktiv®

Manuální napařování
Nastavení doby činnosti od 1 min do 24 hodin a
průběžný provoz
Funkce časovače až na 24 hodin
Vícebodová sonda teploty jádra
Správa dat HACCP
Zámek dveří s rychlým uvolněním pro jednoruční ovládání
Hygienická pečicí komora beze spár s kulatými rohy
Vypnutí ventilátoru při otevření dvířek (magnetický vypínač)
Automatický zpětný chod ventilátoru pro pozvolné vaření
Program pro servisní test KDA
Výsuvná hadice s automatickým navíjením

Varianty
Special voltages
Série Ocean
Nástěnná konzola
autoclean®

Levý závěs dveří

Speciální vyba-
vení


