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  Cyrkulatory zanurzeniowe Smart Vide   

Sous - vide: innowacyjna metoda przygotowywania potraw, polegająca na długotrwałym gotowaniu w niskiej 

(precyzyjnie ustawionej) temperaturze zapakowanej próżniowo żywności (zanurzonej w wodzie). 
 

ZALETY GOTOWANIA METODA˛ SOUS-VIDE 

• gotowanie w ściśle kontrolowanej temperaturze i czasie przy zachowaniu jakości produktu i podkreśleniu aromatu 

i konsystencji – delikatniejsze, aromatyczne i bardziej soczyste produkty, w porównaniu do gotowania tradycyjnego 

lub na parze, 

• gotowanie potraw bez dodatku wody – pozwala wykorzystać odwar bezpośrednio po ugotowaniu 

w celu wzmocnienia aromatu, 

• gotowanie sous-vide skraca czas marynowania składników o połowę, 

• pozwala na aromatyzowanie oleju, tłuszczu lub innych produktów przy zastosowaniu 

techniki kontrolowanej temperatury, 

• zachowuje minerały i witaminy, 

• zachowuje kolor i naturalną strukturę produktu, 

• zwiększa zyski, dzięki wyeliminowaniu utraty wagi produktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sous-vide.cooking 

 
 

  
 
 

  Cyrkulatory zanurzeniowe Smart Vide 5, 7, 9   

• przenośna, lekka, głowica z ergonomiczną rączką, do gotowania innowacyjną metodą sous-vide ułatwia 

przenoszenie urządzenia z naczynia do naczynia (Smart Vide 9  w komplecie torba do transportu głowicy), 

• do zastosowania w naczyniach pojemności do 56 l, 

• wysoka precyzja: zakres regulacji temperatury 5-95°C, regulacja długości cyklu w zakresie 1’-99 h, z dokładnością 

co 1 minutę, dokładność odczytu: 0,01°C, 

• intuicyjny panel i programowanie urządzenia, 

• wymaga bardzo krótkiego czasu bezpośredniego nadzoru – zwiększa wydajność pracy, 

• uchwyt i panel – stal nierdzewna (w modelu Smart Vide 9 ), wytrzymałe tworzywo, 

certyfikat NSF (Smart Vide 5 i 7), 

• umożliwia kontrolę HACCP – wszystkie modele z Bluetooth, 

• opcjonalne akcesoria: pojemniki GN z pokrywą, sonda rdzeniowa, izolacyjne kule propylenowe, torba do 

przenoszenia 

 
 

Model  Smart Vide 9 Smart Vide 7 Smart Vide 5 

Maksymalna pojemność naczynia [l]  56 56 30 

     

Łchwyt i panel  Stal nierdzewna Polyamid Polyamid 

     

HACCP READY  TAK TAK TAK 

     

Moc [V]  2000 2000 1600 

     

Cena netto [PLN] 

Akcesoria do głowic SmartVide str. 29 

 5 450 ,- 4 250,- 3 350,- 
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Wymiary zewnętrzne [W x D x H] [mm]  124x140x360 124x140x360 112x127x355 

 

Łączność BLUETOOTH  TAK TAK TAK 

 

Zasilanie [V]  230 230 230 

 

Waga [kg]  4,1 3,5 2,7 

 Cena netto [PLN]

Moc [V]                                                                      2000                                                        2000                                                         2000                                                        1600

Uchwyt i panel                                                  Stal nierdzewna                                      Stal nierdzewna                                            Polyamid                                                   Polyamid

HACCP READY                                                         TAK                                                          TAK                                                          TAK                                                          TAK
230

TAK

125x148x385

56
Smart Vide X

4,4
7 790,-                                                     6 190,-                                                      4 990,-                                                     3 890,-

, X

Zobacz film!

Zobacz film!

Zobacz film!

http://www.sous-vide.cooking/

