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Naboo®  Więcej czasu 
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na życie

Naboo to piec generacji LAINOX 2.0, którego 
zalety techniczne i funkcje przynoszą wymierne 
i bezpośrednie korzyści.
Korzystając z urządzenia Naboo możesz 
skoncentrować się na innych obszarach działal-
ności i na bieżąco śledzić zmiany w branży, 
które mają wpływ na Twoją firmę.
Dzięki temu zyskasz więcej czasu na życie, 
zoptymalizujesz działalność i zwiększysz zyski.

Naboo to coś więcej niż zwykły piec konwek-
cyjno-parowy. To urządzenie gastronomiczne 
oferujące znacznie więcej możliwości. Firma 
LAINOX stworzyła zespół profesjonalistów 
wyposażonych w najnowszą technologię, 
którzy będą Twoimi partnerami w kuchni 
i ułatwią wykonywanie bieżących czynności.
Udostępnione przepisy zostały opracowane 
i przetestowane przez zespół doskonałych 
kucharzy.
Oznacza to, że nie potrzeba już kursów ani
szkoleń, w celu doskonalenia albo zróżnico-
wania menu. Nie musisz już tracić czasu na 
testowanie, ponieważ w przepisie podane 
są wszystkie składniki, proces i metoda 
przygotowania, a nawet sposób prezentacji 
potrawy na talerzu.

PARTNER W KUCHNI, KTÓRY 
UŁATWIA PROWADZENIE FIRMY
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Naboo® nowa era dostę 

Absolutnie unikalną cechą, która odróżnia 
Naboo od innych pieców gastronomicznych 
jest Chmura.
W Chmurze znajdziesz wszystkie informacje 
niezbędne do stworzenia produktu końco-
wego, ponieważ właśnie tam zgromadziliśmy 
przepisy, dane dotyczące procesów, systemów 
przygotowania, programów pieczenia i infor-
macje o prezentacji każdej potrawy.
Naboo definiuje na nowo wszystkie elementy
niezbędne do osiągnięcia doskonałej 
jakości.

POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WI-FI
LUB KARTY SIECIOWEJ

DOSTĘP DO CHMURY
PO REJESTRACJI

CIĄGŁA DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI

KOPIE ZAPASOWE WSZYSTKICH 
INFORMACJI, USTAWIEŃ 
I MODYFIKACJI

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI 
W RÓŻNYCH URZĄDZENIACH

Wiedza w no 
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pności w kuchni

W Chmurze Naboo znajdują się oryginalne 
przepisy na cały rok. Edytowalny program 
pełen jest nowych przepisów na każdy 
miesiąc, które można dodać do biblioteki.
Nowe przepisy dodawane są do tych 
zapisanych już w Chmurze i do przepisów 
fabrycznie wprowadzonych do urządzenia 
Naboo.

Sugerujemy także, które potrawy albo 
przepisy można dalej rozwijać, aby 
optymalnie wykorzystać czas.

Nie musisz już korzystać z książek. 
W Chmurze dostępne są też filmy, 
samouczki, gotowe menu, aż 
po prezentacje na talerzu. Jest to 
swojego rodzaju ciągłe szkolenie, 
a dostęp do informacji umożliwia stały 

rozwój i śledzenie bieżących trendów, 
dzięki czemu możesz poszerzyć ofertę 

i ulepszyć menu. Innymi słowy, możesz 
ciągle zwiększać swój profesjonalizm i pod-
nosić jakość.

System ten umożliwia stałe połączenie 
z Internetem, dając tym samym natych-
miastowy dostęp do informacji i pomysłów. 
Chcesz opracować menu sezonowe, które
jest idealnie dopasowane do Twojej działal-
ności? Chcesz opracować własny asortyment? 
Chcesz wprowadzić potrawy etniczne, regio-
nalne lub lokalne?

Dzięki Naboo możesz wszystko. To elastyczne, 
ciągle rozwijane i aktualizowane urządzenie.

wej Chmurze



1.  PRZEPISY
Przepisy z całego świata 
dostępne bezpośrednio
w Naboo i Chmurze

Naboo®  Wejdź do świ 

2.  INFORMACJE
W Chmurze znajdziesz
nie tylko przepis, ale także
informacje o pochodzeniu 
i ewolucji potrawy.

3.  SKŁADNIKI
Przepisy dostępne w Chmurze 
zawierają pełną listę składników
i ich ilości.

4.  PROCEDURA
W Chmurze zapisane są 
instrukcje krok po kroku,
jak utworzyć przepis.

PRZEPISY

INFORMACJE

SKŁADNIKI

PROCEDURA
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ata informacji

8.  SPERSONALIZOWANE PRZEPISY 
Naboo stanowią dopełnienie pasji 
i talentu każdego szefa kuchni.

7.  AKTUALIZACJE
Stałe połączenie
z Chmurą umożliwia
ciągłe aktualizacje.

5.  GOTOWANIE
Zadaniem Chmury jest maksymalne 
zoptymalizowanie składników
i procedury i gotowania w ramach 
poszczególnych przepisów.

6.  PREZENTACJA
Obsługa klienta nie jest kompletna
bez atrakcyjnej i oryginalnej prezentacji.

GOTOWANIE

PREZENTACJA

AKTUALIZACJE

SPERSONALIZOWANE
PRZEPISY
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Wszystkie przepisy
dostępne jednym

kliknięciem
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Historia
w każdym daniu
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Pełna
organizacja
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Zawsze
pod ręką
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Wystarczy dotknąć
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rororowawawananan jjjesesttt jjajakokokoścścściąiąią iii kkkrereatatywywywwnononoścścściąiąąą..

Patrz
i daj się zaskoczyć
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Wirtualna 
społeczność

PoPoPołął czczzenenenieiee zz ChChmum rąrą zzapapewewniniaa ciciągągłe aktuali-
zacje ofofofeererowowo aanych w w memenunu ddańań zza a pomocą 
udostęppnpniaianinia a treści. Nie ograraniniczczasa z z się już 
wywyłączniin ee e dodod wwłałasnsnegego o środdowowisiskaka. Możesz 
kokontntaktotowawawawww ć ć sisię ę z z zazawowodod wcamamii z z całego 
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Skarbnica
kreatywności
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dodooodododd nnnnieieieieejjj j mmmomomomom żeżeżeeeesszszszs uuzyzyyyyyyskskskskssskskskssksksskkaćaćaćaaćaććać zzzz kkażżżżżżżżżżddeddddedeedeeegggogogogooogg uuurzzzząądądądzeeninia a
NNNaNaaabbbboboooo..
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Urządzenie Naboo zaprojektowano tak, 
by dostarczyć użytkownikom technologię, 
która umożliwi przygotowanie każdego 
rodzaju żywności przy maksymalnej łatwości 
użytkowania: wystarczy przesunąć palec po 
ikonie, aby przygotować doskonałe posiłki. 
W tej sposób już od pierwszego dnia zyskasz 
oszczędności, które przełożą się na zyski z każde-
go dania.

PERSONALIZACJA 
WYŚWIETLACZA
Na ekranie głównym każdy może wprowadzić 
własne przepisy, wpisując tylko te, które są 
wymagane i regularnie przygotowywane. 
Kompletna personalizacja wyświetlacza pod 
kątem treści udostępnianych przez innych 
użytkowników umożliwia podświetlenie 
preferowanych programów i gotowanie za 
pomocą jednego dotknięcia. Ikony ze zdjęciem 
i nazwą przepisu sprawiają, że programowanie 
urządzenia jest intuicyjne. Wyraźny i w pełni 
funkcjonalny interfejs z intuicyjnymi polece-
niami ułatwia zarządzanie. A jeśli coś nie jest 
oczywiste, nie ma problemu: podręcznik 
dostępny jest online!

NATYCHMIASTOWE 
URUCHOMIENIE
Konwencjonalne piece wymagają wykona-
nia wielu kroków i wyborów przed rozpoczę-
ciem gotowania lub pieczenia. Filozofia
jednego dotknięcia Naboo pozwala uprościć 
funkcjonalność. Wystarczy dotknąć ikonę 
odpowiadającą potrawie, którą chcesz 
przygotować, aby urządzenie samo rozpo-
częło gotowanie. Zaleta: wyjątkowo łatwa 
i intuicyjna obsługa, która nie wymaga 
szkolenia. Urządzenie Naboo zostało opraco-
wane tak, aby ułatwić mniej doświadczonym 
użytkownikom obsługę urządzeń cyfrowych. 
W urządzeniach Naboo wszystko jest 
w zasięgu ręki.

Naboo®   Wszystko w za 
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sięgu ręki
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Naboo®  Przyjazna tech 

ORGANIZACJA 
FOLDERÓW
Naboo pozwala na własną organizację 
folderów. Oznacza to, że możesz organizować
przepisy według własnego uznania. Na
przykład, możesz utworzyć plik do menu 
wiosennego albo zapisać wszystkie przepisy 
z warzywami razem. Każdy użytkownik może 
zorganizować układ urządzenia Naboo 
według własnych potrzeb.

INTELIGENTNE 
ROZPOZNAWANIE
Inną funkcją urządzenia Naboo jest inteligentne 
rozpoznawanie gotowania wielopoziomowe-
go. Co to dokładnie oznacza? Naboo sprawdza 
zgodność metod przygotowywania różnych 
potraw w trybie wielopoziomowym. Oznacza 
to, że urządzenie wskazuje, które potrawy 
można przygotowywać jednocześnie.

Interfejs Naboo przypomina duży tablet albo 
ekran smartfonu i działa tak samo. Możesz 
przeglądać menu, przeciągać ikony, otwierać 
pliki, tworzyć nowe strony, pobierać treści 
z Chmury i łączyć je z danymi dostępnymi 
w urządzeniu. I to wszystko przy absolutnej 
swobodzie, kreatywności i funkcjonalności.
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Naboo®  Technologia w  

Dzięki nowoczesnemu wzornictwu urządzenie 
Naboo ma atrakcyjny wygląd i wyposażone 
zostało w szereg funkcji i innowacyjnych 
rozwiązań, które pozwalają uzyskać najlepszą 
możliwą jakość. Jedną z takich funkcji jest 
automatyczne otwieranie drzwi, za pomocą 
przycisku, co jest szczególnie przydatne. 
Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem są 
schowki na środki czystości, akcesoria, prysznic 
ręczny, sondę oraz złącze USB.

Prostokątny, nowoczesny design i zastoso-
wanie najwyższej jakości materiałów dobra-
nych pod kątem higieny i estetyki.  Naboo 

to zarejestrowany znak handlowy. Ta seria 
została opracowana, aby zapewnić użytko-
wnikom maksymalną ergonomię w kuchni. 
Urządzenia wyposażone są w drzwi z pod-
wójną szybą, wnętrze z powłoką odbijającą 
ciepło, niskimi parametrami emisji ciepła 
i lustrzaną powierzchnię, którą łatwo czyścić.
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najlepszej formie

AUTOMATYCZNE 
OTWIERANIE DRZWI
MAKSYMALNA ERGONOMIA, NAWET PRZY 

ZAJĘTYCH RĘKACH

EKRAN DOTYKOWY
KOLOROWY, POJEMNOŚCIOWY EKRAN 10”  

(LCD-TFT), O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI, 

Z FUNKCJĄ EKRANU DOTYKOWEGO

WYŚWIETLACZ MOŻNA SKONFIGUROWAĆ 

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UŻYTKOWNIKA, 

UMIESZCZAJĄC NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE 

PROGRAMY Z PRZODU

SZUFLADA
SZUFLADA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI STOSO-

WANE W NOWYM SYSTEMIE MYCIA AUTO-

MATYCZNEGO

OBSZAR DEDYKOWANY 
UNIWERSALNE ZŁĄCZE DO PODŁĄCZENIA:  

SONDY WIELOPUNKTOWEJ LUB IGŁOWEJ 

DO GOTOWANIA PRÓŻNIOWEGO, WYJMO-

WANEGO PRYSZNICA RĘCZNEGO, ZŁĄCZE 

USB W JEDNYM, PRAKTYCZNYM MIEJSCU

PATENT
ZGŁOSZONY

PATENT
ZGŁOSZONY
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SKRÓCENIE CZASU
CZYSZCZENIA O POŁOWĘ 

Naboo®  System mycia – j 

NOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
Środek SOLID CLEAN o nowej formule, maksymalnie higie-
niczny, można go transportować bez pozwoleń (ponieważ 
nie jest w formie płynnej), z uwagi na stałą postać nie zajmuje 
dużo miejsca, uwadniany jest podczas użytkowania i nie naraża
operatora na kontakt z substancjami aktywnymi.

Kolejną zaletą jest znaczne skrócenie czasu czyszczenia 
w porównaniu z systemami tradycyjnymi i wyeliminowanie 
czasu przygotowania. Nie trzeba już używać tabletek, 
wystarczy wybrać poziom mycia. Urządzenie Naboo zajmie 
się resztą.

NOWY ŚRODEK 
ODKAMIENIAJĄCY
SOLID CAL to produkt firmy LAINOX, który usuwa z generatora 
pary kamień i zapobiega jego powstawaniu. Zalety środka 
SOLID CAL:
• Wyeliminowanie awarii spowodowanych nagromadzeniem 
się kamienia
• Obfita i czysta para
• Maksymalna wydajność energetyczna, mniejsze zużycie 
energii
• Lepsze osiągi w długim okresie
• Wydłużenie okresu eksploatacji generatora pary
• Niższe koszty konserwacji.

POPRZEDNIE SYSTEMY
SĄ PRZESTARZAŁE 
Restauratorzy dobrze wiedzą, jakie problemy występują 
w przypadku systemów tradycyjnych: przy użytkowaniu tabletek
mogą wystąpić problemy z ładowaniem środka albo jego 
ilością, ponadto użytkownik narażony jest na działanie 
toksycznych substancji.
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materiału i umieszczonego o oo nannnnnn sstatałełe w szufladziziziziziziizizziizieeeeeee.e.e.e.e.eee.

edyny w swoim rodzaju
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DYNAMICZNA FUNKCJA ECOSPEED

SYSTEM GREEN FINE TUNING

Dzięki rozpoznaniu ilości i rodzaju przygotowywanego 
produktu za pomocą funkcji Ecospeed, urządzenie Naboo 
optymalizuje pobór energii, steruje nim i utrzymuje 
odpowiednią temperaturę pieczenia, nie dopuszczając do 
zmian.
Wynik: zużycie wyłącznie wymaganej ilości energii i maksy-
malizacja wydajności energetycznej.
-10% energii / -30% wody / -5% utraty wagi*

W przypadku pieców gazowych zastosowano nowy system
modulacji palnika GFT (Green Fine Tuning) oraz opaten-
towany, wydajny wymiennik, co pozwala uniknąć strat 
energii i zmniejszyć emisje szkodliwych związków.
-10% energii / -10% CO2*

* w porównaniu do tradycyjnych pieców konwekcyjno-parowych
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Automatyczne
pieczenie ICS
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PROGRAM WIELOPOZIOMOWY
Korzyści:
- Optymalizacja zużycia dzięki jednoczesnej obróbce
- Automatyczne zarządzanie jakością, prowadzące do stałych 

i powtarzalnych wyników bez popełniania błędów
- Organizacja i optymalizacja wykorzystania przestrzeni
- Skrócenie czasu i obniżenie kosztów (patrz mycie)
- Ograniczenie liczby urządzeń przeznaczonych do określo-

nej funkcji (grill, frytownica, patelnia...)

JUST IN TIME (Dokładnie na czas)
Program wielopoziomowy informuje użytkownika, gdy 
produkty na poszczególnych poziomach są już gotowe. 
Uzupełniająca funkcja JIT (Just in Time) pozwala na wyjęcie 
z pieca różnego rodzaju potraw w tym samym momencie.
Wszystkie czynności są maksymalnie zorganizowane, 
co gwarantuje najlepsze wyniki.

Dzięki funkcji JIT możesz lepiej zorganizować swój czas.
Możesz jednocześnie przygotować potrawy wymagające 
różnego czasu obróbki i o różnych rozmiarach: piec Naboo 
powiadomi operatora, kiedy trzeba będzie włożyć poszcze-
gólne dania, aby móc wyjąć je z pieca jednocześnie.
Większe zróżnicowanie potraw przy maksymalnej pewności 
rezultatu i jakości.
Naboo nad wszystkim ma kontrolę.

15’ 13’ 10’ 0’

IN OUT

warzywa

łosoś

ziemniaki
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GOTOWANIE PRÓŻNIOWE 
W SZKLANYCH SŁOIKACH
To innowacyjna technika gotowania próżniowego w niskich 
temperaturach, która stosowana jest do różnego rodzaju 
produktów.
Przekłada się to na jakość i zapewnia średni i długi okres prze-
chowywania.
Kolejna korzyść to nowa metoda prezentacji żywności.

PIECZENIE PRÓŻNIOWE
Ta technika wymaga precyzyjnego sterowania temperaturą 
w komorze pieczenia i w środku produktu.
Możliwe jest to dzięki 1 mm sondzie (przeznaczonej specjal-
nie do gotowania próżniowego albo do małych kawałków). 
Zachowana jest maksymalna wartość odżywcza potrawy 
i najniższa możliwa utrata wagi.

ECOVAPOR

TURBOVAPOR
Naboo nie tylko przenosi wytwarzanie pary na najwyższy 
poziom, ale osiąga to niższym kosztem.
Dzięki systemowi TurboVapor urządzenie automatycznie 
wytwarza idealną ilość pary pozwalającą na ugotowa-
nie „problematycznych” produktów takich, jak maka-
ron jajeczny albo szparagi, liście rzepy i burak liściowy, które są 
bardzo włóknistymi warzywami.

Naboo rozpoznaje rodzaj i ilość produktów i wytwarza tylko 
tyle pary, ile potrzeba do gotowania.
System EcoVapor umożliwia znaczące zmniejszenie zużycia wody 
i energii dzięki funkcji automatycznego sterowania nasyceniem 
pary w komorze pieczenia.
-10% energii / -30% wody / -10% pary*
* W porównaniu do tradycyjnych pieców konwekcyjno-parowych
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SUCHE, CHRUPKIE PIECZENIE
Dzięki opatentowanemu systemowi Fast Dry® (system
aktywnego osuszania komory pieczenia) możliwe jest
uzyskanie idealnej chrupkości i przyrumienienia produktów 
smażonych, deserów i chleba, nawet przy pełnym wsadzie.
Pozwala to na wykorzystanie 100% pojemności.

KRUCHOŚĆ I SOCZYSTOŚĆ
System Autoclima® firmy LAINOX automatycznie steruje 
idealnym klimatem w komorze pieczenia.
Temperatura i wilgotność są automatycznie regulowane 
do idealnych poziomów, dostosowanych do rodzaju 
przygotowywanej żywności. Soczystość i kruchość potrawy 
zapewnia także podgrzanie podgotowanych dań.
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SMOKEGRILL
Opcja SmokeGrill sprawia, że piec Naboo jest pierwszym
profesjonalnym piecem, który umożliwia grillowanie 
z zachowaniem zalet grillowania na drewnie – smaku 
i aromatu – bez wad związanych z drewnem, dymem i kurzem. 
Rezultat – potrawy prawie jak prosto z grilla.

WĘDZENIE
Urządzenie Naboo eliminuje także problemy związane z wę-
dzeniem.
Ten aromat można uzyskać przy zastosowaniu SmokeEssence, 
specjalnej ekologicznej przyprawy.
Proces jest w pełni zautomatyzowany (sterowanie ilością 
płynnego dymu) i nie pozostawia żadnych resztek, więc 
możliwe jest natychmiastowe powtórne użycie pieca.

PRZYPRAWIANIE
Naboo wyposażone jest w aplikację Aroma Dispenser 
(dozownik aromatu), która umożliwia przygotowanie 
różnego rodzaju, różnie przyprawionych potraw.
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SONDA DO KAŻDEJ FUNKCJI
Sonda wielopunktowa stanowi standardowe wyposażenie 
i zapewnia idealne wypieczenie całego produktu.

Sonda podwójna, dostępna wyłącznie w urządzeniach 
LAINOX w formie pojedynczego akcesorium, umożliwia 
pieczenie wielu produktów różnej wielkości w tym samym 
czasie.
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Średnio
wysmażone mięso
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24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Piec Naboo pracuje nawet po godzinach, co umożliwia:
• Zoptymalizowanie użytkowania pieca 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu
• Zastosowanie metody pieczenia ogranicza utratę wagi 

i zapewnia jakość produktu
• Obniżenie zużycia energii.

DUSZENIE

DELTA T

Piec Naboo umożliwia przygotowanie pieczeni, a także 
potraw duszonych.

Z uwagi na niewielką różnicę między temperaturą komory 
a wnętrzem potrawy utrzymywaną za pomocą sondy, 
pieczenie dużych kawałków, np. szynki nie stanowi już 
problemu.
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Lainox  System  

BRAK 
ODPADKÓW

LEPSZA 
JAKOŚĆ POTRAW

MAKSYMALNE 
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

LEPSZE 
ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI

ZMNIEJSZENIE 
KOSZTÓW ENERGII

SZYBSZA 
OBSŁUGA



Naboo 39

           gotowania           

WYŻSZE ZYSKI
LAINOX oferuje wszechstronne narzędzia nie tylko 
dla kreatywnego kucharza, ale także dla rozważnego 
przedsiębiorcy, którego mocną stroną jest dążenie do 
uzyskania zadowolenia klienta i optymalizacji pracy.
Narzędzia te opierają się, między innymi, na systemo-
wych rozwiązaniach w zakresie technologii chłodzenia 
szokowego i utrzymania temperatury przygotowa-
nych dań.
LAINOX potrafi odpowiedzieć na pytanie ilu klientów 
zostanie obsłużonych i które dania wybiorą. Jeśli 
chcesz zapewnić szybką i profesjonalną obsługę, 
wybierz system gotowania Lainox.
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Lainox  System gotow 

PODSTAWY GRZEWCZE 
POD PIECE

Dla uzyskania najlepszych wyników 
LAINOX umo˝liwia połàczenie pieca 
konwekcyjno-parowego z szafkà 
dwufunkcyjnà:
– podtrzymujàcà temperatur´
– umo˝liwiajàcà d∏ugotrwa∏e gotowa-
nie w niskiej temperaturze 30°–120°C

Cyfrowe sterowanie umo˝liwia usta-
wienie odpowiedniej temperatury 
w komorze, a standardowa sonda 
pozwala skonfigurowaç odpowiedni 
stopieƒ podtrzymania lub gotowania.
W ten sposób mo˝esz utworzyç 
zawsze doskonały produkt i zyskaç 
wiele korzyÊci w organizacji pracy.

- Niskie zu˝ycie energii
 (od 0,7 – 1kW/h)
- Brak utraty wagi w trakcie 

podtrzymania
- Strata poni˝ej 20% podczas 

długiego gotowania w niskiej 
temperaturze

- Zró˝nicowanie metod gotowania
- Minimalne rozmiary
- SzybkoÊç w zakresie obsługi 

ekspresowej (bank ˝ywnoÊci)
GOTOWANIE

I PODANIE
GOTOWANIE

I PODTRZYMYWANIE

GOTOWANIE

DOSTARCZA UNIWERSALNE ROZWIĄZANIA 
SPEŁNIAJĄCE TWOJE POTRZEBY

GOTOWANIE

PODTRZYMYWANIE 
TEMPERATURY



Naboo 41

ania

SCHŁADZARKA SZOKOWA 
NEW CHILL
Seria New Chill to kamieƒ milowy 
w systemie organizacji pracy w kuchni.
Przygotowanie, gotowanie, schładza-
nie, przechowywanie i odgrzewanie 
stanowià etapy jednego procesu 
skracajàcego czas przygotowania 
potrawy.
Urzàdzenia tej serii stanowià ogniwo 
∏àczàce gotowanie i przechowywanie. 
Dzí ki du˝ej mocy i odpowiedniej wen-
tylacji, urzàdzenia New Chill szybko 
obni˝ajà temperatur´ produktu, za-
trzymujà namna˝anie si´ bakterii,
uniemo l̋iwiajà ucieczk  ́wilgoci i utrzy-
mujà właÊciwoÊci organoleptyczne.
 

GOTOWANIE
I SCHŁADZANIE

SCHŁADZANIE

REGENERACJA

GOTOWANIE
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071

101

072

Naboo®   Doskonałość  

TRYBY GOTOWANIA
• System gotowania interaktywnego ICS (Inter-
active Cooking System) to automatyczny system 
gotowania obejmujàcy przepisy kuchni włoskiej, 
francuskiej, mi´dzynarodowej, hiszpaƒskiej, rosyj-
skiej, azjatyckiej i niemieckiej, ich histori´, składniki, 
sposób przygotowania, program gotowania auto-
matycznego i prezentacj´ potrawy na talerzu
• R´czne gotowanie przy u˝yciu trzech trybów 
gotowania: Tryb konwekcyjny od 30°C do 300°C, 
tryb parowy od 30°C do 130°C, tryb konwekcyjno-
-parowy od 30°C do 300°C
• Programowalne tryby - mo˝liwoÊç zaprogramo-
wania i zapisania metod gotowania w kolejnoÊci au-
tomatycznej (maksymalnie 15 cykli), z mo˝liwoÊcià 
nadania programom ich własnej nazwy, a tak˝e do-
dania zdj´cia i informacji o przepisie

OBSŁUGA
• WYÂWIETLACZ, który mo˝na skonfigurowaç 

w zale˝noÊci od potrzeb u˝ytkownika, zapisujàc 
najcz´Êciej u˝ywane programy jako pierwsze
• połàczenie z Chmurà za pomocà Wi-Fi/kabla sie-
ciowego umo˝liwiajàce zapisanie własnych usta-
wieƒ, aktualizacj´ oprogramowania, archiwizowanie 
danych HACCP i pobieranie nowych przepisów
• Automatyczne gotowanie po naciÊni´ciu jednego 
przycisku (ICS)
• Organizowanie przepisów w foldery z podglàdem
i mo˝liwoÊcià nadania folderom własnej nazwy
• Inteligentne rozpoznawanie przepisów w folderach 
wielopoziomowych
• 10-calowy kolorowy ekran (LCD-TFT) o wysokiej 
rozdzielczoÊci z funkcjami ekranu dotykowego
• pokr´tło SCROLLER PLUS z funkcjami obracania
i naciskania słu˝àcymi do wyboru i zatwierdzania opcji
• Automatyczne otwieranie drzwi za pomocà przycisku 
„Open” (opcjonalnie)
• Natychmiastowe wyÊwietlanie wykresów HACCP
przy gotowaniu za pomocà ICS

MYCIE I KONSERWACJA
• Autodiagnostyka przed rozpocz´ciem u˝ytkowania 
urzàdzenia, opisowe i dêwi´kowe sygnalizowanie 
nieprawidłowego działania
• System mycia automatycznego SCS (Solid Clean 
System) z wbudowanym zbiornikiem i automatycz-
nym dozowaniem Êrodka myjàcego
• System odkamieniania CALOUT, który zapobiega 
tworzeniu i narastaniu kamienia w bojlerze, z wbu-
dowanym zbiornikiem i automatycznym dozowaniem 
Êrodka
• Ârodek czyszczàcy SOLID CLEAN i Êrodek odkamie-
niajàcy SOLID CAL w opakowaniach 1 kg (opakowanie 
próbne) do napełnienia wbudowanych zbiorników
• Modele 201 / 202 wyposa˝one sà w system mycia 
automatycznego (LM) i system odkamieniania CALOUT,
w których stosowane sà Êrodki CombiClean (mycie) 
i CalFree (odkamienianie)
• system mycia r´cznego z wyjmowanym pryszni-
cem r´cznym

Model

z bojlerem

Pojemność komory

1/1 GN (530 x 325 mm)

2/1 GN (530 x 650 mm)

Odległość

między 

półkami (mm)

Liczba

porcji

Całkowita

moc elektr.

(kW)

Nominalna moc cieplna

wersji gazowych

(kW/kcal)

Wymiary

zewnętrzne

(mm)

Napięcie

NAEB071

NAGB071

NAEB101

NAGB101

NAEB072

NAGB072

NAEB102

NAGB102

NAEB201

NAGB201

NAEB202

NAGB202

7x1/1
7x1/1

10x1/1
10x1/1

7x2/1 - 14x1/1
7x2/1 - 14x1/1

10x2/1 - 20x1/1
10x2/1 - 20x1/1

20x1/1
20x1/1

20x2/1 - 40x1/1
20x2/1 - 40x1/1

50/120
50/120
80/150
80/150
70/180
70/180

150/300
150/300
150/300
150/300
300/500
300/500

875 x 825 x (H)820
875 x 825 x (H)820

930 x 825 x (H)1040
930 x 825 x (H)1040
1170 x 895 x (H)820
1170 x 895 x (H)820

1170 x 895 x (H)1040
1170 x 895 x (H)1040
960 x 825 x (H)1810
960 x 825 x (H)1810

1290 x 895 x (H)1810
1290 x 895 x (H)1810

-/-
15/12.900

-/-
28/24.080

-/-
30/25.800

-/-
40/34.400

-/-
48/41.280

-/-
80/68.800

70
70
70
70
70
70
70
70
63
63
63
63

10,5

0,5
16

1
19

1
31

1
31,8

1,8
61,8

1,8

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz
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102

201 202

asortymentu

zmniejszenia zu˝ycia wody i energii dzi´ki automatycz-
nemu sterowaniu nasyceniem komory pieczenia parà
• System GREEN FINE TUNING: nowy system mo-
dulacji palnika i wymiennik o wysokiej wydajnoÊci, 
pozwalajàcy na zapobieganie stratom energii i zmniej-
szenie emisji szkodliwych substancji (wersje gazowe).

BUDOWA
• Idealnie gładka, szczelna komora
• Drzwi z podwójnà, hartowanà szybà z komorà 
powietrznà i szybà wewn´trznà odbijajàcà ciepło, co 
zmniejsza iloÊç ciepła kierowanego na u˝ytkownika 
i zwi´ksza wydajnoÊç
• Składana szyba wewn´trzna umo˝liwiajàca łatwe 
czyszczenie
• Uchwyt montowany z prawej albo lewej strony
• Regulowany zawias zapewniajàcy optymalne 
uszczelnienie
• Zdejmowany deflektor, ułatwiajàcy dost´p do komory
wentylatora i jej czyszczenie

komory pieczenia, z mo˝liwoÊcià szybkiego podłà-
czenia sondy do pieczenia pró˝niowego i pieczenia 
małych kawałków
• Złàcze USB umo˝liwiajàce pobieranie danych 
HACCP, aktualizacj´ oprogramowania i ładowanie/
usuwanie programów pieczenia
• Ochrona IPX5 przed strumieniem wody
• KompatybilnoÊç z systemem optymalizacji zu˝ycia 
energii SN (opcjonalnie)
• Program serwisowy SERVICE do badania działania 
płyty elektronicznej i wyÊwietlania temperatury sond
• Zegar odliczajàcy czas pracy urzàdzenia powiàzany 
ze wszystkimi podstawowymi funkcjami planowanej 
konserwacji
• ECOSPEED - w zale˝noÊci od iloÊci i rodzaju produktu, 
Naboo pozwala na zoptymalizowanie i sterowanie 
zu˝yciem energii, utrzymujàc odpowiednià tempe-
ratur´ pieczenia i nie dopuszczajàc do wahaƒ
• ECOVAPOR - system umo˝liwia uzyskanie znaczàcego

STEROWANIE
• Autorewers (automatyczna zmiana kierunku pracy 
wentylatora) zapewnia równomierne przygotowanie 
potraw
• Automatyczne, równoległe sterowanie temperaturà 
komory i wn´trza potrawy, system DELTA T
• Automatycznie regulowane skraplanie pary
• Łatwy dost´p do parametrów programowanych przez 
u˝ytkownika, personalizacja urzàdzenia za pomocà 
menu u˝ytkownika
• Mo˝liwoÊç zaprogramowania gotowania z opóênieniem
• Mo˝liwoÊç wyboru nawet 6 pr´dkoÊci wentylatora, 
pierwsze 3 pr´dkoÊci automatycznie powodujà zmniej-
szenie mocy cieplnej
• W przypadku specjalnych metod gotowania mo˝na 
zastosowaç pr´dkoÊç przerywanà
• Sterowanie temperaturà wewnàtrz potrawy za pomocà 
4-punktowej sondy
• Podwójna sonda, dost´pna tylko od LAINOX
• Podłàczanie sondy za pomocà złàcza na zewnàtrz 

NAEV071

NAGV071

NAEV101

NAGV101

NAEV072

NAGV072

NAEV102

NAGV102

NAEV201

NAGV201

NAEV202

NAGV202

7x1/1
7x1/1

10x1/1
10x1/1

7x2/1 - 14x1/1
7x2/1 - 14x1/1

10x2/1 - 20x1/1
10x2/1 - 20x1/1

20x1/1
20x1/1

20x2/1 - 40x1/1
20x2/1 - 40x1/1

50/120
50/120
80/150
80/150
70/180
70/180

150/300
150/300
150/300
150/300
300/500
300/500

875 x 825 x (H)820
875 x 825 x (H)820

930 x 825 x (H)1040
930 x 825 x (H)1040
1170 x 895 x (H)820
1170 x 895 x (H)820

1170 x 895 x (H)1040
1170 x 895 x (H)1040
960 x 825 x (H)1810
960 x 825 x (H)1810

1290 x 895 x (H)1810
1290 x 895 x (H)1810

-/-
12/10.230

-/-
18/15.480

-/-
20/17.200

-/-
27/23.220

-/-
36/30.960

-/-
54/46.440

70
70
70
70
70
70
70
70
63
63
63
63

10,5

0,5
16

1
19

1
31

1
31,8

1,8
61,8

1,8

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

3N AC 400V - 50 Hz
AC 230V - 50 Hz

Model

z bezpośrednim

natryskiem pary

1/1 GN (530 x 325 mm)

2/1 GN (530 x 650 mm)

Pojemność komory Odległość

między 

półkami (mm)

Liczba

porcji

Całkowita

moc elektr.

(kW)

Nominalna moc cieplna

wersji gazowych

(kW/kcal)

Wymiary

zewnętrzne

(mm)

Napięcie
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Naboo®    Idealne rozwi 

Dla poszczególnych modeli oferujemy 
przydatne konfiguracje, dostosowane do 
potrzeb.
Do stojaka ze stali nierdzewnej mo˝na 
dodaç uchwyt na tace i praktycznà szafk´ 
z drzwiami albo otwarty zasobnik na 
akcesoria.

JeÊli konieczne jest dodanie do pieca Naboo 
schładzarko-zamra˝arki szokowej, a brakuje 
na to miejsca, pod piecem mo˝na umieÊciç 
specjalnà podstaw´ mieszczàcà schładzark´ 
szokowà (modele 050/051).
Zmiana konfiguracji mo˝liwa jest w przypadku 
nast´pujàcych modeli:
• 071 gazowy/elektryczny
• 101 gazowy/elektryczny
• 072 gazowy/elektryczny
• 102 gazowy/elektryczny

JeÊli wymagany jest idealny porzàdek 
i maksymalna zgodnoÊç z przepisami HACCP, 
w stojaku ze stali nierdzewnej mo˝na zamon-
towaç zamykane szafki z uchwytem na tace 
albo do przechowywania Êrodków czystoÊci.

W przypadku pieczenia parowego w miejscach 
takich jak supermarkety czy delikatesy, piece 
Naboo mo˝na wyposa˝yç w praktyczny 
okap ze stali nierdzewnej z nap´dem i opcjà 
usuwania skroplin.
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ązanie dla każdego

Dla oszcz´dnoÊci miejsca urzàdzenia mogà byç 
ustawione jedno na drugim.

Dost´pne sà nast´pujàce konfiguracje: Piec 
Naboo gazowy/elektryczny z bojlerem lub 
bezpoÊrednim natryskiem pary

• Naboo 071+071
 pojemnoÊç 7+7 tac 1/1 GN
 wymiary 875 x 825 x (H)1890 mm

• Naboo 071+101
 pojemnoÊç 7+10 tac 1/1 GN
 wymiary 930 x 825 x (H)2110 mm

• Naboo 072+072 
 pojemnoÊç 7+7 tac 2/1 GN 
 o 14+14 tac 1/1 GN
 wymiary 875 x 825 x (H)1890 mm
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Naboo®   Wybierz ideal 

SYSTEM BANKIETOWY LCS 
ZAWSZE IDEALNA REGENERACJA 
Dzi´ki akcesoriom, w które mo˝na wyposa˝yç
piec Naboo, podanie 100 lub nawet wi´cej 
daƒ w tym samym czasie przy zachowaniu 
maksymalnej jakoÊci przestaje byç problemem.
Dzi´ki systemowi LCS i technice „Cook 
& Chill” mo˝na przygotowaç dania nawet 
z jednodniowym wyprzedzeniem. W dniu
podania wystarczy dziesi´ç minut, aby 
przygotowaç potrawy.

• Idealne rezultaty gotowania, nawet 
przy du˝ych iloÊciach
• Lepsza organizacja pracy
• Wi´cej czasu na idealne wykoƒczenie
• Szybka obsługa, zadowolenie klientów

Model          pojemnoÊç – talerze Ø 310 mm

Naboo 071          16
Naboo 101          24
Naboo 072          32
Naboo 102          49
Naboo 201          60
Naboo 202        100
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ną konfigurację

POLLOGRILL
Wyjàtkowa jakoÊç pieczenia i doskonała chrupkoÊç. 
Urzàdzenia idealne do delikatesów i grill barów.
Zestaw Pollogrill umo l̋iwia łatwe i ekonomiczne 
przygotowanie du˝ej liczby kurczaków z ro˝na.
Zalety rozwiàzania:
• zmniejszenie utraty wagi produktów o 50% 
w porównaniu z tradycyjnym ro˝nem
• zmniejszenie zu˝ycia energii o 50%
• skrócenie czasu pieczenia o 60% w porów-
naniu z tradycyjnym ro˝nem (wystarczy 
35/40 minut)
• urzàdzenie samoczyszczàce si´
• minimalne zu˝ycie wody, Êrodka myjàcego 
i energii

Model     Liczba kurczaków   PojemnoÊç - tace GN

Naboo 071    16        2 x 1/1
Naboo 101    24        3 x 1/1
Naboo 072    32        4 x 1/1
Naboo 102    48        6 x 1/1

MULTIGRILL
Idealne pieczenie przy u˝yciu unikalnych akce-
soriów przeznaczonych dla ka˝dego rodzaju 
pieczenia.

Piec Naboo pozwala na maksymalne zró˝nico-
wanie potraw. Dzi´ki dost´pnym akcesoriom 
mo˝na przygotowaç idealne mi´so z grilla, 
warzywa i ryby, suche i chrupkie potrawy sma-
˝one, doskonałe szaszłyki, omlety i quiche 
o ró˝nych rozmiarach (Ø120-200 mm), pie-
czywo, ciasta, pizz´ jak z pieca glinianego 
i idealnie przyrumienione pieczenie.

SZAFY PODTRZYMUJÑCE TEMPERATUR¢
DO WOLNEGO GOTOWANIA
Dla utrzymania aromatu potrawy przygotowanej
z godzinnym wyprzedzeniem, mo˝na połàczyç 
dwufunkcyjne urzàdzenie z piecem Naboo
• Podtrzymywanie temperatury podania 65°C
• Wolne gotowanie w niskiej temperaturze 
30 - 120 °C
Wyjàtkowe zalety wynikajàce z takiego 
połàczenia:
• Maksymalna precyzja dzi´ki sterowaniu 
temperaturà za pomocà standardowej sondy
• Minimalne zu˝ycie energii od 0,7 do 1 kW
• Minimalne rozmiary
• Natychmiastowe podanie
• Mo˝liwoÊç zró˝nicowania metod gotowania

Model              PojemnoÊç - tace GN

KMC031E        3 x 1/1
KMC051E        5 x 1/1
KMC052E 5 x 2/1 - 10 x 1/1
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Dystrybutor w Polsce

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5, 62-023 Gądki

Dział Handlowy tel.: 61 658 70 12, -13, -14, -15, -16

info@lainox.pl, www.lainox.pl




