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Opis przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Rodzaj Opis (minimalne parametry) Ilość sztuk 

1.  zamrażarka 

Rodzaj: Zamrażarka skrzyniowa 
Pojemność netto zamrażarki: 130 litrów 
Regulowana temperatura 
Sterowanie: Elektroniczny 
Zamek w drzwiach 
Liczba szuflad/koszy: 1 
Klasa efektywności energetycznej: A+ 
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: 24 godziny 
Gwarancja: 24 miesiące 

1 

2.  piec do pizzy 

Rodzaj: 2 – poziomy 
Ilość pizzy do jednorazowego pieczenia: 8 sztuk Ø 32 cm 
Front wykonany ze stali nierdzewnej 
Obudowa ze stali 
Izolacja z wełny mineralnej 
Sterowanie mechaniczne 
Oświetlenie komory 
Dno komory wyłożone szamotem 
Grzałki w każdej komorze (góra i dół) 
Regulacja grzałek za pomocą niezależnych termostatów 
Termometr oddzielnie dla każdej komory 
Zakres temperatury: 50°C – 500°C 
Napięcie: 400V 
Moc: 9,0 kW 
Gwarancja 24 miesiące 
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3.  
Zaawansowany multirobot 

kuchenny 

Bezobsługowy silnik reluktancyjny o mocy znamionowej 500 W 
Prędkość obrotów płynnie regulowana od 100 obr./min do 10 000 obr./min (delikatne mieszanie 40 obr./min) 
Specjalne ustawienie obrotów (tryb interwałowy) do przygotowywania ciasta 
Specjalna funkcja zabezpieczająca: elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążaniem silnika 
System grzewczy  
Pobór mocy 1000 W 
Ochrona przed przegrzewaniem 
Zintegrowana waga  
Zakres pomiarowy od 1 g do 3000 g z dokładnością do 1 g.  
Obudowa – wysokiej klasy tworzywo, przeznaczone do kontaktu z żywnością 
Naczynie miksujące – wykonane ze stali nierdzewnej, ze zintegrowanym systemem grzewczym i czujnikiem temperatury 
Pojemność maksymalna powyżej 2 litrów 
Dotykowy panel LCD o przekątnej powyżej 6" 
wbudowana aplikacja umożliwiająca dostęp do platformy internetowej z przepisami kulinarnymi, z przygotowanymi 
ustawieniami do urządzenia. 
wbudowany moduł WiFi: 2,4 GHz 802.11b/g/n; 5 GHz 802.11n/a/ac 
Bluetooth 4.2 
Procesor  
Czterordzeniowy procesor 
16 GB pamięci Flash 
1GB pamięci DDR RAM 
Moc przyłączeniowa: 240 V 
Maksymalny pobór mocy 1500 W 
Waga: do 8 kg 
Funkcje: miksowanie, blendowanie, ważenie, gotowanie na parze, mieszanie, ubijanie, emulgowanie, mielenie, 
rozpuszczanie, gotowanie, siekanie, wyrabianie ciasta 
Dodatki: koszyczek do gotowania ryżu, przystawka do gotowania na parze, kopystka (szpatułka) do mieszania, motylek do 
ubijania lub mieszania, miarka, pokrywa urządzenia 
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