
Od studeného k horúcemu… len v jednom DOTYKU!



Šokové schladenie, šokové zmrazenie, rýchle a
kontrolované rozmrazenie, ale aj kysnutie a pomalé
varenie:  jedným slovom, Infinity.

Infinity je zárukou kvalitného výsledku.
It helps you satisfy the expectations of your most 
demanding customers, preserving the quality, 
freshness and healthiness of raw ingredients and 
processed foods unaltered for longer, in full compliance 
with hygiene standards.

Infinity je flexibilita služieb a bohatšia ponuka
bez odpadu.  
Steady quality and punctual service even when it’s hard 
to predict the affluence of customers. 
With Infinity you sensibly reduce waste, organize 
your work better and can dedicate more time to finish 
off your culinary creations and to attend to your 
customers.

Infinity is state of the art organization and less 
costs. 
of foodstuffs, organize the labor of your staff better and 
get rid of repetitive preparatory work.

Infinity is a helping hand to your oven.
It cooks at a low temperature, taking care of slow 

preparations, and then regenerates your products and 
keeps them warm until they are served.

Infinity. Od studeného k horúcemu za okamih!

Pomáha vám uspokojovať očakávania aj tých najnáročnejších 
zákazníkov zachovaním kvality, čerstvosti a zdravotnej 
nezávadnosti surovín a uchovaním spracovaných potravín v 
nezmenenom stave po dlhý čas, a to v plnom súlade s 
hygienickými normami. 

Stála kvalita a správne načasovaný servis, dokonca aj keď 
je ťažké predpovedať prílev zákazníkov.  
S Infinity citlivo znížite množstvo odpadu, lepšie zorganizujete 
prácu a môžete venovať viac času dokončovaniu kulinárskych 
kreácií a starostlivosti o zákazníkov.

Správna odpoveď na 
nekonečný rad potrieb





 TOUCH SCREEN 7’’
so 16 miliónmi farieb navigujú operátora pri vykonávaní automatického
a manuálneho cyklu.

Manuálne prevádzkové cykly pre skúsenejších používateľov, ktorí uprednostňujú
vytvorenie ich vlastného personalizovaného nastavenia, alebo diferencované
automatické cykly venované niekoľkým typom potravín pre používateľov, ktorí
sa radšej spoľahnú na know-how spoločnosti Afinox a na profesionálnych expertov.

Infinity KOMBINOVANÝ CYKLUS
vykonávania za sebou idúcich cyklov s cieľom ešte viac skrátiť
čas varenia využívaním prestávok a nočných hodín, čo sa premieta
do zlepšenej účinnosti a úspory energie. Obmedzením potreby
manipulácie s jedlami sa tiež zaisťuje 100% zdravotná nezávadnosť.

Všetky funkcie sú jednoduché na používanie: niet divu,
veď ide len o DOTYK!

KOMBINOVANÝ
CYKLUS





Kombinovaný cyklus

Jednoduchosť a úspornosť pri programovaní vašej práce

Infinity automaticky spustí rôzne po sebe idúce cykly bez potreby
manuálneho zasahovania do procesu. Infinity dokáže
pracovať aj v noci; rozmrazí mäso alebo ryby, uvarí ich
pri nízkej teplote, šokovo ich schladí a uskladní ich pri
teplote +3°C. Potom ich zohreje, čím ich pripraví na podávanie.

 

Infinity
sú náklady nižšie, zlepšuje organizáciu vašej práce a
zvyšuje úroveň hygieny obmedzením potreby manipulovať
s jedlami, čo je zárukou ich úplnej zdravotnej nezávadnosti.

 SKLADOVANIE V CHLADE POMALÉ VARENIEKYSNUTIE ROZMRAZENIE ŠOKOVÉ SCHLADENIE       ŠOKOVÉ ZMRAZENIE

KOMBINOVANÝ
CYKLUS





Infinity „systém SRC Plus“,

nastavením času procesu alebo použitím stredovej
ihlovej sondy.

S Infinity 

zachovajú správnu teplotu na zaručenie ich najlepšej

plne zachováva pôvodné vlastnosti a charakteristiky
jedál a ďalej obmedzuje stratu ich hmotnosti.

SRC Plus – Rýchle Kontrolované
Rozmrazenie

Infinity
a pečených koláčov, ktoré boli práve spracované,
schladené alebo zmrazené.

Vďaka svojej štruktúre, izolácii komory a nastaviteľného
vetrania je Infinity 

Kysnutie

ROZMRAZENIE

KYSNUTIE



Pomalé Varenie

Zohriatie
a stála teplo
Infinity 
až do jeho podávania.

Zohreje zmrazené alebo schladené jedlá na želanú
teplotu podávania.

Infinity 

POMALÉ VARENIE



Šokové Schladenie

Šokové Zmrazenie

Infinity 
akéhokoľvek jedla.

Okrem automatických cyklov môžete tiež naprogramovať
prevádzkové parametre podľa vašej voľby na dokonalé
prispôsobenie vášmu systému práce.

Infinity 

Infinity 

ŠOKOVÉ ZMRAZENIE

ŠOKOVÉ SCHLADENIE



Skladovanie v chlade

Funkcia Manual Multi-level

Na konci každého zvoleného cyklu šokového schladenia, zmrazenia alebo
rozmrazenia sa Infinity automaticky postará o zachovanie správnej teploty
potravín.

SKLADOVANIE V CHLADE



360-stupňová konektivita a ovládanie

Vysoká účinnosť a nízka spotreba
Autodiagnostika bez
zastavenia stroja

Infinity je pomocník, na ktorého sa

Spotreba vždy pod
kontrolou

HACCP pod kontrolou Inštruktážne videá Funkcia Food Scan so
sondou s viacerými hrotmi

HACCP POMOC VYTIAHNUTIE

ALARM ENERGIA



Štandardné prvky

Voliteľné prvky

zobrazenie HACCP údajov
Wi-Fi supervízor

GN1/1, GN2/1
EN 400x600, 
EN 800x600



TESTED

5 5 START 8 8 START 10 10 START

Cykly

ŠOKOVÉ SCHLADENIE

gK 54gK 54gK 53gK 53gK 52gK 52   Výkon: +90°/+3°C (90 min.)

ŠOKOVÉ ZMRAZENIE

gK 03gK 03gK 52gK 52gK 51gK 51   Výkon: +90°/-18°C (240 min.)

ROZMRAZENIE

SKLADOVANIE V CHLADE

KYSNUTIE - - -

POMALÉ VARENIE - - -
Vnútorná kapacita

06X04NE - 1/1NG 0106X04NE - 1/1NG 806X04NE - 1/1NG 5   Pekáče/podnosy H 65 mm

81216    Nádoby na zmrzlinu (5 l 165x360xH120 mm)

---   Vozík GN1/1 (mod. 74707412)

---  Vozík GN2/1 (mod. 74707414)

--- Vozík EN400x600 (mod. 74707416)

---  Vozík EN400x600 (mod. 74707418)

mm 0361x877x097mm 0031x877x097mm 058x877x097Vonkajšie rozmery (D x H x V)

gK 971gK 621gK 001Čistá (hrubá) hmotnosť

Elektrické špecifikácie

H 05 / V 032Napätie a prevádzková frekvencia Z 230 V / 50 HZ 400 V/ 3+N+T / 50 HZ

A 4.7A 27.9A 37.7Maximálny absorbovaný prúd

W 0951W 787W 875Absorbovaný prúd

Spoločnosť Afinox, ktorej politikou je neustála snaha o zlepšovanie, si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek technické zmeny, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.



15 15 START 20 20 START 20 20 START 40 40 START 40 40 START

3.5HP 3.5HP 4HP 4HP 5.5HP 5.5HP 7.5HP 7.5HP

70 Kg 70 Kg 80 Kg 80 Kg 110 Kg 110 Kg 150 Kg 150 Kg 200 Kg 200 Kg

50 Kg 50 Kg 65 Kg 65 Kg 95 Kg 95 Kg 135 Kg 135 Kg 175 Kg 175 Kg

- - - - -

- - - - -

15 GN1/1 - EN40X60 - - - - - - - -

21 1 1 1 1

11- 1 1 2 2 2 2

----- 1 1 1 1

11- 1 1 2 2 2 2

----- 1 1 1 1

790x778x1980 mm

KOMORA  1190x1332x2490 mm
JEDNOTKA 1182x450x901 mm

KOMORA  1190x1332x2490 mm
JEDNOTKA 1182x450x901 mm

KOMORA  1390x1532x2490
JEDNOTKA 1302x450x1201 mm

KOMORA  1390x1532x2490
JEDNOTKA 1302x450x1201 mm

225 Kg

KOMORA  520 kg
JEDNOTKA 112 kg

KOMORA  520 kg
JEDNOTKA 120 kg

KOMORA  650 kg
JEDNOTKA 195 kg  

KOMORA  650 kg
JEDNOTKA 200 kg

400 V/ 3+N+T / 50 HZ 400 V/ 3+N+T / 50 HZ 400 V/ 3+N+T / 50 HZ 400 V/ 3+N+T / 50 HZ 400 V/ 3+N+T / 50 HZ

A 13A 32A 81A 61A  5.01

W 0057W 0065W 0814W 0653W 0932
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Spoločnosť Afinox, ktorej politikou je neustála snaha o zlepšovanie, si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek technické zmeny, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

DÍLER


