Firma Best Company Solutions w ciągu 10 lat budowała swoje eksperctwo przede wszystkim w oparciu o ekspresy do kawy, z sukcesem zaopatrując
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systemy ﬁltrowania wody BRITA, profesjonalne wyciskarki do cytrusów ZUMEX. Ostatnio także profesjonalne piece do pizzy CUPPONE i maszyny do lodów Gelmatic. Best CS oferuje również szkolenia baristyBEST CS – KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ GASTRONOMII
czne dla profesjonalistów, projektowanie i doradztwo w zakresie profesjonalnych technologii gastronomicznych oraz opiekę posprzedażową i serwis.
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Szkolenia

Qualityfry
Fast Chef Elite+

Inteligentne
smażenie

Urządzenie bardziej wydajne i bezpieczniejsze
niż tradycyjne frytownice. Przyspiesz pracę
dzięki Fast Chef Elite+

Qualityfry
Fast Chef Elite+

Qualityfry: porównanie
Fast Chef Elite+ GOURMET
Szybkość i uniwersalność
• Umożliwia jednoczesne smażenie dwóch różnych produktów o łącznej
masie 500g, przy trzeciej czekającej na swoją kolej w podajniku.
• Zaawansowany ekran dotykowy umożliwia intuicyjne kontrolowanie liczby przygotowywanych porcji, dostosowanie czasu smażenia dla każdej z nich, kontrolę
poziomu oleju, zmianę ustawień języka oraz wiele innych użytecznych opcji.

Fast Chef Elite+ CARROUSEL
Automatyka na dużą skalę
• Wyposażona w karuzelę, która daje możliwość załadowania 5 porcji po 500g każda, z czego cztery znajdują się w karuzeli, a jedna w komorze smażącej.
• Możliwość smażenia dwóch produktów jednocześnie bez mieszania się smaków.

Oszczędność energii,
produktów i czasu!

5 kluczy do sukcesu

27%
1.

2.

3.

4.

Efektywność
operacyjna

Bezpieczeństwo

Optymalizacja
jakości

Wykwintne
smażenie

frytownica QUALITYFRY
umożliwia, dzięki nowoczesnej konstrukcji smażenie
jednocześnie dwóch różnych
produktów.

komora smażenia zbudowana z podwójnej warstwy
stali nierdzewnej, odizolowuje otoczenie od wysokich
temperatur panujących we
wnętrzu i zapewnia pełną
ochronę dla użytkownika.

8 programów smażenia
zapewnia taki sam smak
i jakość produktów w
każdym urządzeniu
QualityFry.

Co wyróżnia Qualityfry
•

QUALITYFRY daje możliwość uzyskania szybkiego zwrotu
z inwestycji (współczynnik zwrotu kosztów ROI na poziomie 5-8
miesięcy).

•

Oszczędność zużycia energii nawet do 30% w porównaniu
z tradycyjnymi urządzeniami.

•

Bez dymu, bez mieszania się smaków, bez nieprzyjemnych
zapachów.

•

Możliwość smażenia wszystkich rodzajów produktów niezależnie
od tego czy są świeże, mrożone, słodkie czy słone. Możliwość
smażenia jednocześnie dwóch różnych produktów.

•

Certyfikat Seal of Excellence przyznany przez Komisję Europejską
w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

•

Konstrukcja komory smażenia we frytownicy jest zamkniętym,
odizolowanym od innych podzespołów elementem i pozwala na
mycie odłączanych elementów w zmywarce.

produkty usmażone we
frytownicy są chrupiące,
mają piękny złoty odcień
i nie są nasączone olejem.

37%

zużycie
energii

5.

zużycie
oleju

Optymalizacja kosztów

oszczędność oleju, produktów i energii elektrycznej.
Zaawansowany system filtracyjny ogranicza zużycie
oleju o blisko 40%. Automatyzacja czasów smażenia
sprawia, że uzyskane produkty mają zawsze idealne
właściwości, a smażenie odbywa się bez żadnych strat
na produkcie. Skrócony czas smażenia oraz system
zapobiegający obniżaniu temperatury oleju zapewnia
zmniejszenie kosztów energii elektrycznej do 30%
w porównaniu z tradycyjnymi frytownicami.

Dane techniczne

Zdrowe, wysokiej
jakości produkty

best-cs.pl

Model

FCE+ Gourmet

FCE+ Carrousel

Wymiary

760 x 670 x 500 mm

760 x 670 x 500 mm

Zasilanie

4,6 kW/230 V 50-60 Hz/ jednofazowe 20 A

4,6 kW/230 V 50-60 Hz/ jednofazowe 20 A

Pojemnik na olej

5,5 l

5,5 l

Ekran dotykowy

5”

5”

Konstrukcja

Stal nierdzewna AISI 304 L y 430

Stal nierdzewna AISI 304 L y 430

Czujnik minimalnego poziomu oleju

√

√

Programowanie

Micro SD

Micro SD

Wydajność/godzinę

13 kg

13 kg

Wielkość podajnika

0,5 kg

2 kg

Waga

65 kg

70 kg

24%

czas
smażenia

