
 

PRO-SONIC 
 
Vysokorychlostní malá pec, která splní 

všechny Vaše požadavky ohledně pečení, 

zapékání a vytvoří dokonale křupavou kůrku. 

Díky svým rozměrům se vejde i do té 

nejmenší prodejny, kavárny, hotelu a rychlého 

občerstvení. Pec působí nadčasovým 

designem, který dobře zapadne do Vaši 

prodejny.  

 

Toto zařízení je navrženo a certifikováno tak aby nebylo potřeba jakýchkoli odtahů. PRO-SONIC 

se lehce ovládá díky 7” dotykovému panelu. Pec se snadno čistí díky nepřilnavým vložkám, které 

jsou instalovány uvnitř pece. 

 

Do trouby lze použít standardní nádoby, nemusíte řešit nákup speciálních nádob.  

Standardem pece je konektivita skrze WI-FI, ethernet nebo smart USB. 

 

Kombinace různých technologií v jednom zařízení, kterými jsou, klasické sálavé teplo, horko-

vzduch, mikrovlny a infračervené záření (pouze u varianty XL), zajistí 15x rychlejší přípravu 

pokrmu. 

Toto zařízení je vhodné pro přípravu mražených a chlazených pokrmu jako jsou: Pizza, plněné 

bagety, toasty, sendviče, kuřecí křídla, kuřecí nuggety, hranolky suflé, pečivové kapsy, kuřecí prsa, 

brambory, předpřipravené lasagne pro finální úpravu, vajíčko a mnoho dalších.  

 

 

 
PRO – SONIC X1 PRO - SONIC X2 PRO – SONIC XL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Parametry: 

 
 

PARAMETR PRO-SONIC X1 PRO-SONIC X2 PRO-SONIC XL 

Vnější rozměry (š x h x v) 
(mm) 

358 x 743 x 578 358 x 743 x 578 638 x 707 x 516 

Vnitřní rozměry (š x h x v) 
(mm) 

312 x 312 x 178 312 x 312 x 178 406 x 381 x 254 

Užitkový prostor (l) 17,2 17,2 39 

Teplota (°C) 95 - 270 95 - 270 95 - 270 

Napájení – mikrovlny (W) 1000 2000 2200 

Napájení – horko vzduch (W) 3000 3000 2000 

Napájení – infračervené záření 
(W) 

/ / 3000 

Příkon (kW) 3,68 5,95 5,80 

Jmenovité napětí (V / fáze / 
Hz) 

230,240/1/50 400/3/50 400/3/50 

Hmotnost (kg) 53 61 68 



 

 
 
Přibližná hodinová kapacita jídla: 

 
 

Kapacita PRO-SONIC X1 PRO-SONIC X2 PRO-SONIC XL 

Mražená pizza velikost 30 cm 18 21 21 

Toastový sendvič 15 cm 60 80 80 

Čerstvý grilovaný losos 22 28 28 

Čerstvé krevety 0,45kg 55 55 55 

Zapečený bagel 120 120 120 

Kuřecí křída 15 24 24 

Quesadilla 65 70 70 

HD dotyková 
obrazovka 

Nepřilnavé 
vložky, které jsou 
nainstalovány 
uvnitř pece 

USB port 


