
 
 

 

 
Combi-steamer, 6 x 1/1GN + 1 x extra inschuif. 

 
Fabrikaat : Retigo 

Model : Orange Vision  

Type : O 611 i 

Artikelnummer : HA07-0251 

Afmetingen uitwendig : 933 x 863 x 786 mm. (bxdxh) 

Capaciteit : 6 x 1/1GN + 1 x extra inschuif 

Geleiderafstand : 65 mm. 

Stoomopwekking : injectie 

Gewicht : 110 kg 

 

Retigo VISION - Orange line: Deze reeks van combi-steamers werd speciaal ontworpen voor gebruikers 

die weinig eisen hebben wat het aantal functies betreft en de nadruk leggen op kwaliteit en  

gebruiksgemak. Het voornaamste verschil betreft de inhoud. Het stijlvolle zwarte bedieningspaneel en het 

geraffineerd design worden behouden. Via het transparant display met diode kunt u de programma's en 

instellingen van het toestel overlopen. De basisfuncties blijven en u kunt vijf voorgeselecteerde functies 

opslaan indien u dit wenst. De orange line - Uiterst professioneel. 

 

Algemene kenmerken: 

- VISION TOUCH bedieningspaneel  

- Robuuste, twee posities (links rechts)deurhandel, comfortabel en veilig 

- Gebogen deurvenster met cool down functie 

- Hygiënische ovenkamer afgeronde hoeken 

- Optimaal bakresultaat door de autoreverse ventilator 

- Perfecte verlichting van de ovenkamer door middel van halogeen verlichting 

- Deur met dubbel venster voor optimale isolatie en veiligheid 

- Condensopvangbak onder de deur  

- Verwijderbare deur afdichting 

- WSS – water besparingssysteem voorkomt hoog waterverbruik in alle bereidingsfuncties 

- Handdouche voor eenvoudig schoonmaken 

- SDS - Service en Diagnose Systeem - automatische evaluatie van microprocessor fout foutmeldingen 



 
               

  

- IPX5 

 

Model kenmerken: 

- Touch-screen display 

- Hete lucht 30-300°C 

- Combinatie stoom/hete lucht 30-300°C 

- Stomen 30-130°C 

- Grillen/koken op lage temperatuur 

- Regenereren 

- Banqueting systeem 

- Handmatige bevochtiger 

- AUTOCLIMA systeem voor automatische controle en regeling van het vochtgehalte gedurende het  

  bereidings- en regenereer proces 

- Autoreverse; automatisch wisselen van de draairichting van de ventilator voor optimale luchtverdeling  

  in de bereidingsruimte 

- Snel terugkoelen van de bereidingsruimte 

- Automatisch voorverwarmen/koelen 

- Automatische programmastart 

- Programmeerbaar 

- Semi automatisch reinigingssysteem 

- Energie optimaliseringsysteem 

- Microprocessor gestuurd 

- 1 toeren ventilator 

- USB Plug-in 

- LAN-internet communicatie  

- Kerntemperatuurmeter 

- Software voor 99 programma’s elk met 9 stappen 

 

Optioneel: 

- Links afgehangen deur 

- Ventilatieklep ovenruimte 

- Twee toeren ventilator + ventilator stop functie 

- Koppelset om 2 ovens boven elkaar te plaatsen 

- Onderstel met geleiders 

- 2-traps veiligheidsdeursluiting 

- Afwijkende voltages 

 

Technische gegevens: 

Aansluitspanning : 3N AC 400 Volt - 50 Hz  

Vermogen : 10,2 kW 

Wateraansluiting : 3/4" slangwartel 

Wateraansluiting onthard (max. 2°dH) : 3/4" slangwartel  

Afvoer : 2" (Ø 50 mm.) hittebestendig 

 

Voor een optimaal bereidingsresultaat adviseren wij u een Brita waterfilter i.p.v. een  

waterontharder toe te passen. 

 


