
ELECTROLUX
HIGH SPEED GRILL - Panini

HSG Panini



Inovácia
Hlavné výhody

• RÝCHLOSŤ. Až 6-krát rýchlejší ako štandardný panini gril, samozrejme pri 
zachovaní tej najvyššej kvality.

• KVALITA . Vyššia dosiahnutá kvalita panini, čo sa týka chuti, chrumkavosti, 
vône, mriežky a tiež vysoká nutričná hodnota – hodnota vitamínov a proteínov je 

Rýchlos ť a Kvalita
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vône, mriežky a tiež vysoká nutričná hodnota – hodnota vitamínov a proteínov je 
zachovaná. 

•OPAKOVATEĽNOSŤ toho najkvalitnejšieho výsledku za každých podmienok.
HSG urobí automaticky všetku prácu za Vás bez negatívneho vplyvu na kvalitu 
zo strany obsluhy.

• FLEXIBILITA . Proces vyžadujúci len jeden krok. S týmto jedinečným 
zariadeným môžeme pripraviť perfektne teplé a chrumkavé panini v priebehu 
niekoľkých desiatok sekúnd. Stačí nám na to len jedno zariadenie.



Inovácia
Hlavné výhody

� JEDNODUCHOSŤ. Vložte panini do grilu a zatvorte veko. HSG 
automaticky prispôsobí výšku hornej opekacej platne danému panini a 
po ukončení cyklu veko automaticky otvorí.
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� ÚSPORA ENERGIE (Stand by mód) Po 5-tich minútach nečinnosti sa HSG 
automaticky prepne do úsporného režimu. V prípade, že sa rozhodnete 
pripraviť ďalšiu panini, stačí otvoriť veko a spustiť požadovaný cyklus. Nie je 
potrebné čakať na predhriatie stroja.



Inovácia
Výkon

� Rozličné typy jedla
– Teplé sendviče (chleba, mäso, 

syr, zelenina, dressing)
– Roll
– Tacos. burritos
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– Tacos. burritos
– atď..

� Výkon (interné testy)

– Počiatočná t = 4°C (zachladené)
– Cieľová t jadra. >= 60°C 
– Hmotnosť: 250 gramov
– Čas prípravy: < 40 sekúnd
– Predpečený chleba s mriežkou



RÝCHLOSŤ A KVALITA
Teplé a chrumkavé v rekordnom čase !

• nízka t jadra

• hrozí nebezpe čenstvo, 
že bageta zhorí

TRADIČNÝ
PANINI GRIL
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Inovácia
Charakteristika

Popis HSG grilu
� Kombinácia 3 typov ohrevu: 

– kontaktný ohrev
– infračervený ohrev
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– infračervený ohrev
– mikrovlny

� Horná platňa sa autom. 
prispôsobuje výške panini

� Automatické ovládanie veka
� Na konci každého cyklu 

HSG zapípa
� Programovateľné cykly
� Stand by mód



Kombinácia 3 typov ohrevu

1) kontaktný ohrev
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1) kontaktný ohrev

2) IČ ohrev

3) MW



Kombinácia 3 typov ohrevu
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1. Horná kontaktná plat ňa: pre dosiahnutie mriežky.
2. Sklenná plat ňa s vysokým obsahom kremíka : jednoduché čistenie.
3. Infračervený ohrev : chrumkavé panini v priebehu niekoľkých sekúnd.
4. Mikrovlny : teplé zvnútra aj zvonka. 



Vrchná a spodná plat ňa

VRCHNÁ PLATŇA SPODNÁ PLAT ŇA
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• Hliníková vrúbkovaná platňa

• Rozmer 215 x 215 mm

• Teplota do 250 °C

• Sklo typu quartz

• Rozmer 250 x 250 mm         
(rozmer vnútorný 215 x 215 
mm)

• Teplota do 230 °C



Automatické nastavenie výšky 
hornej platne
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• Samonastaviteľný rozsah hornej platne:                    
(od 1 do 7.50 cm)

• Horná platňa panini zaťaží automaticky vlastnou 
hmotnosťou



Automatický systém otvárania 
veka

1. Automatický systém drží veko behom cyklu uzavreté.
2. Na konci každého cyklu systém veko automaticky otvorí.

321
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3. Po uzavretí veka sa spustí nový cyklus.

321



Automatický systém otvárania 
veka

Automatický systém otvárania veka je ovládaný 
elektromagnetom, ktorý sa aktivuje, keď je veko 
uzavreté a deaktivuje sa, keď sa cyklus skončí. Veko sa 
na konci každého cyklu odklopí. 
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ELEKTRO

MAGNET



Odvod pary
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Výpary produkované 
behom prípravy panini

Výpary prechádzajú cez 
mriežku na vnútornej 

strane veka

Výpary sú nakoniec 
odvádzané komínovým 

efektom



Digitálny LED displej

LED displej
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Možnosť uloženia 4 
rôznych cyklov

• Zobrazí vybraný cyklus

• Zobrazí zostávajúci čas cyklu

* Jednotlivé cykly je možné programovať.



Nieko ľko príkladov za 30 sekúnd

Cyklus 1 – Celkový čas 30“ ( 20” mikrovlny)

Typ pečiva : arabský chlieb
Zloženie : pečivo, čierne korenie, sušené 
rajčiny, slanina, majonéza, pečivo.
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Typ pečiva : focaccia
Zloženie : pečivo, majonéza,
šunka, syr, pečivo

Interné testy – teplota jadra nad 60°C – výsledok závisí od  množstva a typu prísad



Nieko ľko príkladov za 40 sekúnd

� Cyklus 2 – Celkový čas 40“ ( 30” mikrovlny)

Typ pečiva : bagel
Zloženie : pečivo, horčica, údený syr, 
sušené rajčiny, slanina, nakrájaný 
moriak, majonéza, pečivo.
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moriak, majonéza, pečivo.

Typ pečiva : francúzska bageta
Zloženie : pečivo, krémový syr,
grilovaná paprika, grilovaná cukina,
grilované vajíčka, majonéza, pečivo

Interné testy – teplota jadra nad 60°C – výsledok závisí od  množstva a typu prísad



Nieko ľko príkladov za 50 sekúnd

� Cyklus 3 – Celkový čas 50“ (40” mikrovlny)

Typ pečiva : ryžové pečivo
Zloženie : pečivo, hríbový krém, 
Moravská šunka, hríby, syr, majonéza, 
pečivo.
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pečivo.

Typ pečiva : focaccia 
Zloženie : pečivo, syr mozzarela, 
pesto, jarná cibuľka, grilované kuracie 
prsia, nakrájané rajčiny, majonéza, 
pečivo.

Interné testy – teplota jadra nad 60°C – výsledok závisí od  množstva a typu prísad



Príslušenstvo v cene

30 LISTOV PEKÁRENSKÉHO 
PAPIERA

(pre použitie pre hornú plat ňu, 
výmena raz za de ň)
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TEFLÓNOVÁ KEFA

(pre čistenie hornej 
platne, keby bola aj v 
prípade použitia 
papiera špinavá)

výmena raz za de ň)

SILIKÓNOVÁ ŠPACHT ĽA

(slúži na vloženie a odobratie 
panini zo stroja)

ŠKRABKA

(pre odstránenie 
zvyškov na 

spodnej sklenenej 
platni)

ODMASŤOVAČ

(na vyčistenie mastných povrchov 
platní – najvä čšia ú činnos ť je 
dosiahnutá pri horúcich platniach)

NÁVOD NA ČISTENIE



Programovate ľné parametre

Programovateľné parametre

• Teplota hornej platne *
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• Teplota hornej platne *
• Teplota spodnej platne *
• Celkový čas cyklu
• Čas mikrovĺn

* Teploty oboch platní sú pre všetky cykly rovnaké.




