
DOME
ELEKTRISK PIZZA 
UGN

Elektrisk - Högpresterande - "Kupol" - UGN

Utmärkt ugn att baka Pizza i Napolitansk stil såväl som lämplig för att 
baka andra sorters Pizza. Den klassiska fina designen gör att ugnen 

passar perfekt att sättas i kundens sikt. 
Den extremt höga temperaturen och den speciella formen i ugnen 

garanterar en bakning utöver det vanliga och gör den otroligt enkel att 
baka i.
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Storlek för ugnsrum
cm L x P x H

Utvändiga mått
 cm L x P x H

kW Max 
Volt

Netto vikt

Mod. L P H L P H kW/volt kg

DOME 109,8 115,4 16,5 150,2 155 80 16,3 - 400 416

• Temperaturen kan ställas in till över 500 ° C.

• Skräddarsydda värmeelement (vad gäller form och sektion) 
garanterar en omedelbar försörjning varje gång extra kraft krävs; 
de främre värmeelementen skapar en infraröd front som gör det 
möjligt att baka pizzor placerade mycket nära ugns mun.

• Dess åttkants formade ugnsrum och dess munstorlek gör det 
möjligt att baka olika pizzor i olika storlekar samtidigt.

• Utluftskanalen är konstruerad så att den inte stör själva 
bakningsprocessen.

• Pizzastenen är skräddarsydd med Biscotti stenar som förbättrar 
bakprestandan och samtidigt minskar brännskador på pizzorna.

Tekniska funktioner
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7 pizzor ø 35

112/h*

Max Temp. 530°C

4 pizzor ø 45

36/h*

* De angivna värdena är genomsnittliga och ungefärliga: produktionen kommer att variera beroende på vilken produkt som används och arbetsmetoder / 
förhållanden.

STORLEKAR

Digital kontroll

• Baktemperatur (Max 530°C) inställning och display

• Inställning och visning av effekten i procent från övre 
bakrummet och stenarna. (0-100%)

• Aktivering / inaktivering av de främre värmeelementen

• Belysning i kammaren

• Tidur för bakningen

• Schemalagd på och av stängning.

• Rengöringsprogram

• Eko funktion - ökar återanvändningen av värmen som finns 
inuti ugnen och håller värmen uppe.

En lättanvänd rullknapp gör det möjligt att välja alla tillgängliga parametrar och erbjuder följande funktioner:

Utvändiga 
storlekar

cm L x P x H

140 x 128 x 109

TILLVAL

The specifications shown in this document are to be considered not binding. OEM Ali Group S.r.l. reserves the right to make technical changes at any moment.




