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THERMAL MIXER

“DA PREPARAÇÃO À FINALIZAÇÃO,
É COMO TER UM ‘SOUS-CHEF’!”
(mesmo em vácuo, sem oxigénio)

INOVADOR
Funciona mesmo em vácuo,
sem oxigénio, (Master)
FLEXÍVEL
Capacidade de 2,6 L até 5,5 L*
PRECISO
Controlo da temperatura, grau a grau
EFICAZ
Temperatura de -24°C a +190°C*
EFICIENTE
Garante o mesmo nível de qualidade
dos resultados, sejam quais forem a
quantidade de ingredientes e a sua
temperatura inicial
VERSÁTIL
26 velocidades, até 16.000 rpm*
RÁPIDO
Função de temperatura turbo
PODEROSO
Motor professional 1800W*
INCANSÁVEL
Trabalho contínuo até 12 horas*
ERGONÓMICO
Recipiente reposicionável
à esquerda ou direita
PRÁTICO
Guarda as suas receitas em cartão SD
RESPONSIVE
Absorção automática da vibração
SEGURANÇA
Recipiente protegido contra
aquecimento
QUALIDADE
Exclusivo NX Hotelaria

* as características dependem do modelo

THERMAL MIXER
1 unidade, 2 acessórios, 27 funções!*
Corta
Bate
Moe
Mexe
Chicoteia
Rala
Emulsiona

Amassa
Pulveriza
Cozinha
Reduz
Assa
Cozinha a vapor
Cozinha a baixa temperatura

Guisa
Amacia
Torra
Carameliza
Tempera c/ chocolate
Extrai clorofila
Bate gelado

Pasteuriza
Sous vide cozinha
Sous vide cortador
Sous vide desidratador
Sous vide concentrador
Sous vide impregnador
*as características dependem do modelo

A gama HotmixPRO Master, uma das mais recentes inovações adicionadas à seleção HotmixPRO, mais uma vez revoluciona
a preparação dinâmica, com as suas características únicas e extraordinárias.
Os modelos HotmixPRO Master são os primeiros na sua categoria capazes de criar o vácuo dentro do recipiente, abrindo
assim infinitas possibilidades.
A despressurização da área de trabalho permite:
• Moagem em vácuo, o que evita a alteração de cor devido à oxidação
• Cozinhar em vácuo garante resultados que de outra forma seriam impossíveis, pois as baixas temperaturas de ebulição não alteram
sabores e cores. É um método útil para qualquer tipo de molho ou produto cremoso, pois evita a incorporação de ar (oxigénio) e
a consequente oxidação, garantindo um peso específico constante e a ausência de bactérias aeróbias.
• Concentração/redução: Concentração é uma técnica que intensifica os sabores, modificando-os o mínimo possível no procedimento.
Concentração em vácuo, com extração de vapores, é uma variação moderna, simples e eficaz da técnica, pois não altera as propriedades
dos ingredientes e gera uma menor perda de componentes aromáticos voláteis.
• Extração do sabor sem oxidação a baixas temperaturas, concede resultados surpreendentes.
• Impregnação/marinada/emulsão em vácuo (com ou sem aquecimento) concede resultados extraordinários em comparação
com as técnicas comuns porque, durante a despressurização, o ar dos ingredientes vai ser extraído como qualquer outro ar na tigela.
Usando um especial conector, ao restaurar a pressão, poderá inserir um gás (ou mesmo um líquido) no lugar do ar extraído,
e assim efetivamente impregnar a preparação.
A HotmixPRO Master proporciona as mesmas características de potência, confiabilidade e versatilidade em todos os modelos térmicos
multifunções das suas gamas, especializados para profissionais de cozinha; com velocidade máxima de 16.000 rpm, temperaturas
variando de -24°C a +190°C (dependendo do modelo), controle perfeito da temperatura e com memória de receita programável.
Sem dúvida, alguns dos mais versáteis e inovadores produtos para qualquer tipo de profissional da alimentação.

Master

2,6 L

+190°C

volume
máx

16.000
rpm max

Master XL

Vácuo

3,6 L

+190°C

volume
máx

16.000
rpm max

428 mm

360 mm

520 mm

320 mm

545 mm

368 mm

Vácuo

Master 5 Stars
5,5 L

+190°C

volume max
443 mm

8.000
rpm max

Vácuo

530 mm
438 mm

6.541€

9.593€

13.518€

MASTER

MASTER XL

MASTER 5 STARS

Recipiente volume máximo

2,6 L

3,6 L

5,5 L

Recipiente capacidade máx

2L

3L

4,9 L

0-16.000 rpm

0-16.000 rpm

0-8.000 rpm

Velocidade

26

26

26

Horas de trabalho contínuo máx

12

12

12

24°C - 190°C

24°C - 190°C

24°C - 190°C

Vácuo (absoluto mbar)

Vacuum 80-90% - “boiling point” 30/40°C (água)

Vacuum 80-90% - “boiling point” 30/40°C (água)

Vacuum 80-90% - “boiling point” 30/40°C (água)

Potência - Frequência

220-240 V 50Hz

220-240 V 50Hz

220-240 V 50Hz

Potência Aquecimento

1500 W

1500 W

1500 W

1800 W turbo air motor system

1800 W turbo air motor system

1800 W turbo air motor system

RPM min/máx

Temperatura

Potência Motor
Potência Bomba

100 W

100 W

100 W

Potência Máx Total

3400 W

3400 W

3400 W

Sim

Sim

Sim

16 Kg

20 Kg

27 Kg

Lâminas, pá de mistura,
tampa com copo de medição, espátula,
batedor, suporte sous-vide

Lâminas, pá de mistura,
tampa com copo de medição, espátula,
batedor, suporte sous-vide

Lâminas, pá de mistura,
tampa com copo de medição, espátula,
batedor, suporte sous-vide

SD card
Peso
Acessórios

Master Breeze

2,6 L

-24°C

volume
máx

8.000
rpm max

Vácuo

12.064€
MASTER BREEZE

Recipiente volume máximo
Recipiente capacidade máx
RPM min/máx
Velocidade
400 mm

Horas de trabalho contínuo máx
Temperatura

550 mm

26
4
até -24°C
Vacuum 80-90%

Potência - Frequência

220
240
- V 50Hz

Potência Aquecimento

1500 W

Potência Motor

100 W

Potência Bomba

250 W

Potência Máx Total

1850 W

Peso

* As características técnicas dependem do modelo.

2L
0-8000 rpm

Vácuo (absoluto mbar)

SD card

450 mm

2,6 L

Acessórios

Sim
30 Kg
Lâminas, pá de mistura,
tampa com copo de medição,
espátula, batedor

Performance Excepcional!*
• Faixa de temperatura de -24°C a +190°C, com controlo da temperatura grau a grau;
• Resultados sempre perfeitos, independentemente das quantidades e temperaturas iniciais
dos ingredientes, graças à função especial WT (Wait Temperature), o que permite ao usuário
iniciar o cronómetro apenas quando a temperatura selecionada for atingida;
• De 0 a 16.000 rpm*, com 26 velocidades diferentes, graças aos potentes motores profissionais de 1200 W a 1800 W;
• Capaz de gravar as suas receitas e enviá-las por e-mail. Mais de 400 receitas pré-armazenadas no cartão SD*;
• Definir diferentes etapas subsequentes de uma receita sem a intervenção do usuário*;
• Operação contínua de 4 a 12 horas graças ao TURBO AIR MOTOR SYSTEM*;
• Exibição de informações de autodiagnóstico, upload de novos programas de software via web;
• O motor nunca fica sob tensão. As receitas são sempre concluídas, graças ao sistema dinâmico de proteção térmica do motor.
Se o motor estiver prestes a ficar sob tensão, o software interrompe automaticamente por alguns segundos, enquanto todas as outras
funções operacionais ainda estão ativas. E recomeça a trabalhar novamente, assim que possível. A pausa e o tempo de trabalho podem
variar dependendo da temperatura efetiva do motor naquele momento.
HotmixPRO é uma linha de máquinas multifuncionais inovadoras, únicas na sua área, e que graças às suas lâminas especiais,
podem funcionar como misturador para emulsificar líquidos, ou como cortador para trabalhar qualquer ingrediente sólido.
Em conjunto com essas funções, ainda têm um sistema de aquecimento e/ou um sistema de refrigeração que permitem cozer,
mas também arrefecer qualquer produto, misturando-o a diferentes velocidades, com temperaturas entre -24°C e +190°C.
Equipadas com motores profissionais de 1200W a 1800W de potência - capazes de girar as lâminas de uma velocidade de 0 rpm
a 16.000 rpm - permitem triturar, homogenizar, emulsionar, mexer ou misturar em muito pouco tempo qualquer tipo de alimento.
Também oferecem a possibilidade de trabalhar simultaneamente de 2 a 4,9 L de produto, numa cuba de aço inoxidável.
Graças às 26 velocidades diferentes da HotmixPRO, todas as preparações são realizadas com um cortador simples - que normalmente
não passa das 3000 rpm - que agora, pode ser alcançado mais rapidamente, sem alterar as características e qualidades físicas e orgânicas
dos produtos. As velocidades muito altas permitirão reduzir o tempo de processamento e atingir um nível perfeito para satisfazer todas
as necessidades específicas.

Gastro

Gastro

+190°C

2,6 L
volume máx

16.000
rpm max

Easy

+190°C

2,6 L
volume máx

12.500
rpm max

2,6 L
volume máx

+130°C
10.000
rpm max

302 mm

328 mm
296 mm

420 mm

312 mm

320 mm

4.070€

314 mm
258 mm

3.125€

212 mm

2.471€

GASTRO X

GASTRO

EASY

Recipiente volume máximo

2,6 L

2,6 L

2,6 L

Recipiente capacidade máx

2L

2L

2L

0-16.000 rpm

0-12.500 rpm

0-10.000 rpm

Velocidade

26

26

26

Horas de trabalho contínuo máx

12

4

RPM min/máx

24°C - 190°C

Temperatura

24°C - 190°C

4
24°C - 130°C

Potência - Frequência

240 Vac 50/60Hz

240 Vac 50/60Hz

240 Vac 50/60Hz

Potência Aquecimento

1.500 W

800 W

800 W

1.800 W. turbo air motor system

1.500 W

1.200 W

3.300 W

2.300 W

2.000 W

SIM

SIM

SIM

Aço inoxidável

Aço inoxidável

Aço pintado

Potência Motor
Potência total
SD card
Corpo
Peso
Acessórios

15 Kg

13,5 Kg

13 Kg

Lâminas, pá de mistura, tampa com copo de medição,
espátula, batedor

Lâminas, pá de mistura, tampa com copo
de medição, espátula

Lâminas, pá de mistura, tampa com copo
de medição, espátula

* As características técnicas dependem do modelo.

A escolha perfeita
para cada necessidade!

Twin

2 x 2,6 L
volume máx

Gastro

+190°C
12.500
rpm max

5 Star

3,6 L
volume max

5,5 lt
volume max

+190°C
8.000
rpm max

+190°C
16.000
rpm max

296 mm

443 mm
396 mm

370 mm

490 mm

520 mm

420 mm
320 mm

350 mm

5.959€

5.669€

8.430€

TWIN

GASTRO XL

5 STAR

Recipiente volume máximo

2x2,6 L

3,6 L

5,5 L

Recipiente capacidade máx

2x2 L

3L

4,9 L

0-12.500 rpm

0-16.000 rpm

0-8000 rpm

Velocidade

26

26

26

Horas de trabalho contínuo máx

4

12

4

24°C - 190°C

24°C - 190°C

24°C - 190°C

Potência - Frequência

240 Vac 50/60Hz

240 Vac 50/60Hz

240 Vac 50/60Hz

Potência Aquecimento

2x800 W

1500 W

2000 W

Potência Motor

2x1500 W

1.800 W. turbo air motor system

1.800 W. turbo air motor system

Potência total

2x2300 W

3300 W

3600 W

SIM

SIM

SIM

Aço inoxidável

Aço inoxidável

Aço inoxidável

23 Kg

18 Kg

22 Kg

Lâminas, pá de mistura, tampa com copo
de medição, espátula

Lâminas, pá de mistura, tampa com copo de medição,
espátula, batedor, suporte sous-vide

Lâminas, pá de mistura, tampa com copo de medição,
espátula, batedor, suporte sous-vide

RPM min/máx

Temperatura

SD card
Corpo
Peso
Acessórios

* As características técnicas dependem do modelo.

Breeze

2,6 L

volume max

-24°C
8.000
rpm max

A característica única e marcante do HotmixPRO Breeze é a sua capacidade para arrefecer até -24°C, com perfeito controlo
de temperatura grau a grau, enquanto as lâminas funcionam até 8000 rpm.
• Pasteurização: é uma ação de arrefecimento rápido, ao qual se segue um processo de recuperação térmica, a fim de minimizar
os riscos à saúde causados por microrganismos patogénicos sensíveis ao calor. A mistura contínua e o controle de temperatura
perfeito garantem resultados perfeitos;
• Corte em ambiente refrigerado: esta técnica oferece resultados incríveis, sem descoloração devido ao aquecimento dos alimentos
causado pela fricção. Além disso, graças à combinação de altas velocidades e frio, permite processar carnes e/ou peixes para
preparar recheios que de outra forma seriam impossíveis de obter;
• Emulsionar num ambiente refrigerado: garante uma grande estabilidade, incomparável a qualquer outra técnica,
graças à estabilização da proteína;
• Creme em ambiente refrigerado: permite a fácil preparação de granizados, sorvetes e gelados.

6.832€
BREEZE
2,6 L

Recipiente volume máximo

2L

Recipiente capacidade máx

0-8000 rpm

RPM min/máx

4

Horas de trabalho contínuo máx

-24°C

Temperatura

240 Vac 50Hz

Potência - Frequência

1500 W

Potência Motor
Potência Compressor

250 W

Potência total

1750 W

520 mm

SIM

SD card

26 Kg

Peso

320 mm

Acessórios

Combi

384 mm

26

Velocidade

Lâminas, pá de mistura, tampa com copo de medição,
espátula, batedor

2 x 2,6 L
volume máx

9.012€

HotmixPRO Combi cozinha e refrigera em duas tigelas separadas
e independentes: o lado esquerdo arrefece ou congela desde
a temperatura ambiente até -24ºC, enquanto o lado direito
cozinha de +24°C a +190°C.
Claro que os 2 lados têm um controlo de temperatura grau a grau,
perfeito. As tigelas intercambiáveis aceleram e facilitam
o processo de pasteurização. Para detalhes técnicos e acessórios,
consulte os modelos Gastro e Breeze

-24°C

340 mm

8.000
rpm max

+190°C
12.500
rpm max
470 mm

* As características técnicas dependem do modelo.

610 mm

Creative

2,6 L

volume max

-24°C

8.000
rpm max

+190°C

12.500
rpm max

10.320€

HotmixPRO Creative cozinha até +190°C e arrefece até -24°C
com controlo da temperatura grau a grau, reune 5 utilizações
num só equipamento: cortador, batedeira, tempero de chocolate,
pasteurização e fabricação de gelado.

CREATIVE
2,6 L

Recipiente volume máximo

2L

Recipiente capacidade máx

0-12.500 rpm

RPM min/máx

26

Velocidade

4

Horas de trabalho contínuo máx

-24°C a +190°C

Temperatura

240 Vac 50Hz

Potência - Frequência

410 mm

Potência Aquecimento

800 W

Potência Motor

1500 W

Potência Compressor

2x180 W

Potência total

2660 W

SD card
Acessórios

500 mm

Acessórios

47 Kg
Lâminas, pá de mistura, tampa com copo de medição,
espátula, batedor

Lâmina serrilhada
ideal para refinar

Tampa
2,6 L - 3,6 L máx

Recipiente
2,6 L - 3,6 L - 5,5 L máx

SIM

Peso

670 mm

Universal
pás de mistura

Tampa
5,5 L máx

Batedor
2,6 L - 3,6 L - 5,5 L máx

Cesta para confeitar /
cozinha de imersão
2,6 L máx

Extra afiado
lâmina ideal
para tamanhos
específicos

Sous vide
2,6 L - 3,6 L - 5,5 L máx

Espátula

“DA PREPARAÇÃO À FINALIZAÇÃO,
É COMO TER UM ‘SOUS-CHEF’!”
HotmixPRO, equipamentos multifuncionais de cozinha profissional, com características
únicas: optimizam tempo; realizam preparações impossíveis com os equipamentos convencionais;
padronizam o nível desejado de qualidade; memorizam parâmetros; preparam grandes ou pequenas
quantidades sem perder qualidade; preparam os alimentos mantendo as suas propriedades e sabor;
permitem escolher a consistência desejada até a liquefação; de uso intuitivo e fácil.
Equipamentos multifuncionais de cozinha profissional para:
RESTAURANTES . HOTÉIS & CATERING . GINÁSIOS . INSTALAÇÕES DE SAÚDE . PASTELARIAS
GELATARIAS . CAFÉS . ESCOLAS . DIETISTAS . LABORATÓRIOS
* As características técnicas dependem do modelo.

DRY
A DESIDRATAÇÃO PROFISSIONAL
de +24ºC a +90ºC

PRECISO
Controlo da teperatura grau a grau
de +24°C a +90°C
VERSÁTIL
10 velocidades de fluxo de ar
EFICAZ
Fluxo de ar horizontal para uma
desidratação perfeita
ENERGIA
Reduz o consumo de energia
permitindo usar apenas uma das
duas zonas de desidratação
FLEXÍVEL
Chance de definir 2 temperaturas
diferentes e independentes para
desidratar vários tipos de alimentos
ao mesmo tempo
INCANSÁVEL
Até 150 horas de trabalho contínuo
PROFISSIONAL
Aço inoxidável (9 a 29)*
Bandejas Gastronorm 1/1
PRÁTICO
Memoriza as suas receitas
SEGURO
Sempre frio no exterior, devido
à dupla camada da câmara
RESISTENTE
Totalmente feito de aço inoxidável
QUALIDADE
Exclusivo NX Hotelaria

* as características dependem do modelo

DRY
HotmixPRO DRY revoluciona o mundo da desidratação com uma gama de 3 equipamentos com
diferentes capacidades e características extraordinárias para fornecer possibilidades infinitas.
Equipados com bandejas Gastronorm 1/1 em aço inoxidável, os desidratadores HotmixPRO Dry
transformam as suas receitas em criações únicas e inimitáveis, com sabores fortes e texturas
surpreendentes.
Hoje, a necessidade de preservar os alimentos sem humidade e numa temperatura
constante é cada vez mais premente, assim como a necessidade de desidratar os alimentos
frescos para armazenamento e outros usos inovadores, como: pós, peles, cristais e wafers.
DRY é a linha de desidratadores profissionais feitos de aço inoxidável (304).
Os seguintes recursos podem ser encontrados em cada modelo:
• Fluxo de ar horizontal, operado por ventiladores independentes para uma desidratação perfeita e
uniforme dos produtos;
• 10 velocidades de fluxo de ar;
• Pode definir duas temperaturas e velocidades do ventilador diferentes, com sondas independentes
- usadas em conjunto ou em separado;
• Controlo de temperatura grau a grau;
• Temperaturas de +24°C a +90°C;
• Economia de energia graças à capacidade de uso de
apenas uma das câmaras e à sua dupla camada;

Dry

• Mantém-se frio no exterior;
• Oportunidade de operar continuamente até 150 horas;

24° - 90ºC

9+1
gastronorm
1/1

2 zonas indendentes
MEMÓRIA

24° - 90ºC

3.270€

• 12 programas de desidratação pré-memorizados;
• Capacidade de armazenar as suas receitas;
• Atualizações de software fácil.

472 mm

Dry L

29+1
gastronorm
1/1

24° - 90ºC
2 zonas indendentes
MEMÓRIA

545 mm

605 mm

24° - 90ºC

8.285€

Dry M

24° - 90ºC

19+1
gastronorm
1/1

2 zonas indendentes
MEMÓRIA

24° - 90ºC

5.959€

1172 mm

822 mm

545 mm

545 mm
605 mm

Modelo

605 mm

Zonas

Vent.

Aquec.

Motor

Potência total

Memória

Velocidades

Horas non-stop

Temp.

DRY

2

2

2 x 800 W

2 x 100 W

1.800 W

SIM

10

150

+24°C a +90°C

DRY M

2

4

4 x 800 W

4 x 100 W

3.600 W

SIM

10

150

+24°C a +90°C

19+1 separador

DRY L

2

4

4 x 800 W

4 x 100 W

3.600 W

SIM

10

150

+24°C a +90°C

29+1 separador

* As características técnicas dependem do modelo.

Gastronorm 1/1
9+1 separador

GELADOS
RECHEIOS, GELADOS E GRANIZADOS
10 porções em 38 segundos!
EFICÁCIA
Garante um gelado perfeito e estável
RÁPIDO
Até 10 porções de 80 g em 38 segundos*
SEGURO
Inovador evita acidentes com as lâminas
PROFISSIONAL
Tigela de 1,8 L ou 1,3 L (opcional) e
compatível com outras tigelas no mercado*
FLEXÍVEL
Emulsiona a 1,8 bar, com ou sem
circulação de ar
CRIATIVO
Permite obter diferentes texturas
mesmo numa só porção*
FÁCIL DE USAR
Tritura, chicoteia e corta com as lâminas
fornecidas (para um corte ainda mais
preciso tem disponível uma lâmina
ainda mais afiada)
PRÁTICO
Memoriza as suas receitas
REVOLUCIONÁRIO
O aplicativo de smartphone mostra o
número exacto de tigelas no congelador,
o seu conteúdo, a quantidade de porções
disponíveis e a data de validade de cada uma
INOVADOR
Conexão com a Internet para maior
facilidade de atualizações de software
e assistência remota*
VERSÁTIL
GIAZ adapta-se permitindo combinações
“infinitas” de diferentes texturas*
PRECISO & SILENCIOSO
Capaz de produzir porções de 20g, 80g,
e ainda de 140g num nível alto de silêncio

* as características dependem do modelo

QUALIDADE
Exclusivo NX Hotelaria

GELADOS
HotmixPRO Giaz, a última revolução em equipamentos profissionais de cozinha da HotmixPRO, renova completamente
as técnicas já existentes - a redução a puré (creme) de um produto congelado - uma tecnologia inovadora e intuitiva.
Pode optimizar a eficiência de qualquer cozinha, permitindo qualquer tipo de preparação congelada e posteriormente, raspar ou emulsionar.
É ideal para a preparação de cremes e gelados no instante, é um sistema de organização perfeito para todas aquelas receitas que podem ser
congeladas e armazenadas em local refrigerado. Apresentando extrema facilidade de uso, potência, rapidez e conforto, HotmixPRO Giaz
concede desempenhos ímpares quando comparados com a concorrência.
O sistema de software automatizado para gestão da produção permite que se concentre completamente no que mais importa: a gestão da
cozinha e na criatividade. Na verdade, não só o HotmixPRO Giaz optimiza a produção, preparando tudo com antecedência e minimizando
desperdícios como também oferece uma solução completa para organização e controlo, graças a um software inovador que memoriza o que
já foi preparado e a quantidade. O HotmixPRO Giaz regista quanto está disponível, a data de preparação e a data de validade.

Giaz

1,3/1,8 L
volume
máx

MEMÓRIA

Easy Giaz

Texturas
diferentes

1,3 L
volume
máx

MEMÓRIA

Texturas
diferentes

10 x 80 g
em

38 seg
10 x 80 g
em

544 mm

60 seg

638 mm

400 mm

420 mm

216 mm
320 mm

Máx capacidade taça (volume)
Máx capacidade taça
Velocidade rotação lâminas

8.867€

7.367€

GIAZ

EASY GIAZ

1,8 L ou 1,3 L

1,3 L

1,3 L ou 0,8 L

0,8 L

12 (200 min. - 3.500 máx)

3 (1.000-1.500-2.500 rpm)

Velocidade descida

8

3

N. descidas seguidas

10

2

Configuração do ar

1,8 bar - circulação com ar / sem ar

1,8 bar - circulação com ar / sem ar

Memória

Sim

Não

App para smartphone

Sim

Sim

Wi-ﬁ
QR code (scanner)
Potência - Frequência
Máx Potência Total

Sim
Sim (opcional)
230 - 120 V. 50/60Hz
1800 W

Peso

45 Kg

Taças

1,8 L ou 1,3 L ou compatível com outras no mercado

Tempo de processo
Acessórios (fornecido com a máquina)
Acessórios opcionais
* As características técnicas dependem do modelo.

10 porções de 80g em apenas 38 segundos
2 taças de 1,8 L - 2 tampas
Faca de corte de dupla hélice para alimentos frescos

Não
Sim (app)
230 - 120 V. 50/60Hz
1800 W
23 Kg
1,3 L ou compatível com outras no mercado
10 porções de 80g em apenas 60 segundos
2 taças de 1,3 L - 2 tampas
Faca de corte de dupla hélice para alimentos frescos

HotmixPRO Giaz
Acessórios

1,8L Taça

Grupo de lâminas

1,3L Taça*

Batedor de dupla-helix

Tampa universal

Lâmina extra aguçada de dupla-helix
para alimentos frescos*

Faca de moagem

Kit divisor de facas*
*(opcional)

Gelado à espatula pronto em segundos!
A Crio permite um congelamento inovador, arrefece de +6°C a -25°C (grau a grau). Com preparações sensacionais
que vão surpreender todos. Exalte a naturalidade dos ingredientes, surpreenda ao estimular a imaginação dos
seus convidados, descobrindo o prazer e a qualidade do método mais antigo de fazer sorvete.
Também é possível transformar molhos, purés ou cremes em criações sólidas ou semissólidas graças ao método
rápido e controlado de congelamento, ou mesmo criações com uma consistência dupla - macio por dentro e
crocante por fora - para uma experiência emocionante!

Crio

+6°C
a
-25°C

322 mm
556 mm

540 mm

4.869€
CRIO
Temperatura

de +6 a -25°C

Potência Compressor

250 W

Potência Frequência

220 - 240 V 50Hz

* As características técnicas dependem do modelo.

EXTRA HOLD
COZER E ARMAZENAR
com controlo total da humidade
- MESMO EM VÁCUO VERSÁTIL
Funciona em vácuo e em pressão
atmosférica
PROFISSIONAL
Mantém a preparação em vácuo sem
quaisquer alterações organolépticas
PRECISO
Controlo da temperatura, grau
a grau, até 120ºC (sonda opcional)
INOVADOR
Controlo perfeito da humidade
EFICIENTE
Longa cozedura a baixa temperatura,
poupa energia*
REVOLUCIONÁRIO
Permite impregnação por osmose
mesmo puxando os líquidos do
exterior
PRÁTICO
Memoriza as suas receitas
SEGURANÇA
Exterior sempre frio, graças
à câmara de dupla camada
com isolamento térmico
RESISTENTE
Totalmente em aço inoxidável
INCANSÁVEL
Desenhado para trabalhar
continuamente
QUALIDADE
Exclusivo NX Hotelaria

* as características dependem do modelo

COZER E ARMAZENAR
com controlo total da humidade - mesmo em vácuo
HotmixPRO também revoluciona o mundo da cozinha/manutenção com aquecimento estático, com uma gama de dois
equipamentos com características únicas e extraordinárias performances.
Equipado com bombas de vácuo especiais, Extra Hold transforma as suas receitas em criações inimitáveis, com sabores fortes e texturas
incríveis. Extra Hold, graças aos sofisticados sistemas de controlo de temperatura e humidade, juntamente com a capacidade de trabalhar
em vácuo, permite:
• Cozinhe/conserve num âmbito de temperaturas (aquecimento estático) desde +24°C a +120°C.
• Cozinhe a temperaturas muito baixas (aquecimento estático) e humidade controlada, sem oxidação.
• Impregnação/marinada em vácuo, é uma técnica que permite resultados surpreendentes, pois durante a eliminação do ar do interior
da câmara, Extra Hold também irá eliminar parte do ar contido no produto, permitindo que um líquido impregne/marine o alimento.
• Controlar a temperatura e humidade, grau a grau
• Manter os alimentos à temperatura de serviço, configurando o nível de
humidade desejado, sem nenhuma alteração de textura e cor, com segurança
• Recuperar líquidos “extraídos” de alimentos, ricos em sabores e aromas,
para usos inovadores
• Economize, cozinhando a temperaturas muito baixas durante a noite, ao
mesmo tempo que elimina os sacos de plástico para vácuo
• Retire líquidos aromáticos enquanto o Extra Hold está a funcionar
• Armazene as suas receitas e os seus parâmetros
• Permite trabalho contínuo e programável
• Perfeito para serviços de catering graças à facilidade de transporte e
ao excelente isolamento térmico.

Extra Hold M
Extra Hold
7.558€

12.791€

3N
Gastron 1/1
H65
2N
Gastron 1/1
H100

6N
Gastron 1/1
H65
4N
Gastron 1/1
H100

+24°C
a
+120°C
Vácuo
472 mm

822 mm

545 mm
605 mm
545 mm
605 mm

Modelo

Potência total

Memória

Frequência

Temp.

Gastron 1/1 H65

Gastron 1/1 H100

EXTRA HOLD

1600 W

SIM

230- 120 V 50/60Hz

4 (opcional)

+24°C a +120°C

3

2

EXTRA HOLD M

3400 W

SIM

230- 120 V 50/60Hz

8 (opcional)

+24°C a +120°C

6

4

* As características técnicas dependem do modelo.

Máx n. sonda

SMOKE
O ENCANTO DO DEFUMADO - a frio
Técnica inovadora
PRÁTICO
O vácuo é criado no tanque (2 litros),
e assim, é possível defumar os alimentos
(queijos, molhos, cremes, peixe, carne, etc.)
directamente no equipamento
ÚNICO
O primeiro defumador da sua
categoria em que o fumo ocorre
de um líquido, também aromático
PROFISSIONAL
O fumo não será apenas frio (pode-se
adicionar gelo ao líquido), como também
poderá enriquecê-lo com os outros
aromas
EFICIENTE
O fumo a frio não sobe, mantém-se
em contacto com o produto.
Além disso, o fumo a baixa temperatura
impede o crescimento de bactérias
INDEPENDENTE
Usado sozinho ou conectado com
todos os outros equipamentos HotmixPRO,
graças ao acessório apropriado
disponível.
VERSÁTIL
A conexão entre HotmixPRO Smoke
e o misturador térmico cria um calor
fumante perfeito, com controlo de
temperatura grau a grau
RESISTENTE
Totalmente em aço inoxidável
QUALIDADE
Exclusivo NX Hotelaria

* as características dependem do modelo

DEFUMANTE
1.163€
SMOKE
Potência

24 W

Volume (líquido)

2L

Regulação de fluxo

SIM

* As características técnicas dependem do modelo.

www.hotmixpro.com

dis tr ibuidor e xclusivo

www.facebook.com/nxhotelaria.pt | www.instagram.com/nxhotelaria/

see the image of Rosichef_cuprum plate.jpg

CONTACTE-NOS:
comercial@nxhotelaria.pt | 212 969 918
a.vicente@nxhotelaria.pt | 914 543 997
hconceicao@nxhotelaria.pt | 912 943 985

SÓCIO 1372

SAC 1264/2018

ALVARÁ 89129-PUB

OS VALORES APRESENTADOS NÃO INCLUEM I.V.A. À TAXA EM VIGOR. ENTREGA E MONTAGEM NÃO ESTÃO INCLUÍDAS.
PREÇÁRIO REVISTO EM SETEMBRO 2022.

