
Combi-Steamer



De 4.10eSi CT expreSS CombiTherm oven

Neem de 4.10 eXPReSS!

eindelijk, een combioven 
die past bij uw behoefte, 

budget en ruimte.

Het is precies goed!

Optie, Afzuig/
filterkap wat 
plaatsing nog 
eenvoudiger 
maakt.

Het is precies de juiste ...  

AFmETing

Kleine footprint waardoor maximale benutting 
van uw ruimte.

CApACiTEiT

Dit is de meest compacte Alto-Shaam combi 
oven ooit en heeft plaats voor 5 1/1GN 
65mm (10 1/1 20mm).

prijs

Gelijk zijn afmetingen, past in Uw budget. 

KlEur

Keuze uit ’n aantal standaard kleuren, of Uw 
eigen huis stijl. Express U zelf!

OvEn

Heeft alle specificaties en prestaties, 
gelijk aan elke Alto-Shaam combi 
oven.



Kookflexibiliteit en verscheidenheid
• Kookt met variabele stoom, warme lucht, of een 

combinatie van beide.
• Bakken, braden, stomen, pocheren, grillen, roosteren, 

rijzen en oven frituren.
• Voorziet een brede waaier van kwalitatief voedsel 

met een oven die een grote hoeveelheid traditioneel 
keukenapparatuur kan vervangen.

• Plaats de CT Express bijna overal: op bovenbladen, 
onder tafels of gestapeld op een andere CT Express.

• De aantrekkelijke prijs voorziet de mogelijkheid om 
verscheidene CT Express ovens te gebruiken voor een 
toenemend menu diversiteit.

Verfijnde eigenschappen
• Maak de keuze uit twee controletypes: ExpressTouch of 

Simple Control.
• Gold-n-Brown functie zorgt voor het aankleuren van 

uw gerecht of voor crispy structuur. (Enkel beschikbaar op 
ExpressTouch control.)

• Programma met meer dan 250 recepten, met meer 
dan 10 stappen per programma. (Enkel verkrijgbaar op 
ExpressTouch control.)

• Optionele dampkap laat een vrije plaatsing toe.

Boiler vrije technologie
• Betrouwbare boilervrije stoom injectie. 
• Vermindert onderhoud en servicekosten. 

Milieuvriendelijk
• EcoSmart design verbruikt minder energie en water dan 

concurrerende boiler modellen. 
• Warmte en vochtniveaus worden behouden in de 

gesloten ovenruimte, water en elektriciteit kosten 
worden geminimaliseerd terwijl efficiënte kookprestaties 
worden gegarandeerd. 

• Unieke waterbesparende stoom koeling.
Express je zelf!
• Je doet het elke dag druk met het bereiden voor je 

klanten. Nu doet de CT Express het voor je, geen stress. 
Nu kun je jezelf onthaasten met de apparatuur die je 
gebruikt om dat eten te bereiden.

• De CT Express Combi-oven kan geleverd worden in 
bijna elke kleur die de ogen lokt of in overeenstemming 
met je merk, keuken design of stijl.

eXPReSS je zelf!
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