
ROCKET EXPRESS
Piece hybrydowe Pratica Rocket Express wykorzystują 
kombinację ciepła konwekcyjnego, powietrza o dużej 
prędkości, podgrzewanie dolne na podczerwień z regulacją 
temperatury oraz mikrofalę. Dzięki takiemu połączeniu 
czas pieczenia i gotowania może zostać zredukowany do 
80%, co wyróżnia ten model na tle konkurencji.

Piec hybrydowy Rocket Express wyposażony jest w łatwo 
wyjmowany katalizator, który zapobiega osadzaniu się 
tłuszczu. Jego zwiększony rozmiar komory do podgrzewa-
nia pozwala na przygotowywanie większych produktów. 
Przykładowe czasy pieczenia: pizza pepperoni – 2 minuty;
chicken wings – 3:30 minuty; lasagna – 3:30 minuty.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary [S x W x G] 532 x 636 x 806 mm

Waga 88 kg

Maksymalna moc 6,9 kW

Zasilanie
380/400V, 3L, 50 Hz

230 V , 1L, 50 Hz

Wymiary komory [S x W x G] 394 x 146 x 362 mm

Natężenie prądu 32/16 A

1. Silnik dmuchawy

2. Grzałka

3. Wirnik rozprowadzający

4. Źródło podczerwieni

5. Katalizator

6. Magnetrony

Technologia
Technologia  filtra katalizatora 
umożliwia pracę piekarnika 
bez użycia okapu. Regulowana 
temperatura od 30°C do 
280°C. Dolny element 
grzewczy na podczerwień 
z niezależną regulacją 
temperatury. Regulacja 
mikrofalowa od 0 do 100%. 

Proste czyszczenie
Łatwo wyjmowalny katalizator 
zapobiegający osadzaniu się 
tłuszczu oraz powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów. 
Funkcja codziennego 
czyszczenia schładza piekarnik 
do bezpiecznej temperatury 
i pokazuje film z zalecanymi 
krokami czyszczenia.

Intuicyjna obsługa
Możliwość przechowywania 
do 1024 przepisów (każdy 
przepis w ośmiu krokach) 
pogrupowane w 16 katego-
riach. Możliwość ręcznego 
wprowadzania przepisów lub 
przesyłania plików z gotowymi 
recepturami za pomocą portu 
USB.

Funkcjonalny design
Ekran dotykowy z intuicyjnym 
i wielojęzycznym oprogramo-
waniem ułatwiającym 
konfigurację, obsługę 
i tworzenie przepisów. Solidna 
obudowa pieca wykonana ze 
stali nierdzewnej. 
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