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FORNO COMBINADO ELÉTRICO SMARTJET BY BONNET

 MODELO CME 10 

PARA 10 RECIPIENTES GASTRONORM 1/1 
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Projetado para assar, grelhar, gratinar, cozinhar (ar quente + vapor), fritar 

(fritura saudável), descongelar, cozer lentamente alimentos no vapor e 

regenerar para o consumo imediato. 

Produzido com aço inoxidável de alta qualidade e painel de comando 

intuitivo de fácil manuseio. Requisitos que simplificam, padronizam, 

tornam-se compreensíveis desde seu primeiro uso. 

Possui 5 programas de lavagem: rápido, curto, médio, longo e enxague. 

Maior distancia entre GN´s de 70 mm. 

Este equipamento é versátil e dotados de 6 importantes funções: 

 

1 - Cozimento a vapor: o alimento é cozido delicadamente sem alterar o 

sabor natural, a textura e a cor dos alimentos. Economia de água devido a 

sua versatilidade de cozimento no vapor de diferentes alimentos ao mesmo 

tempo. Dispensa a manipulação de água durante a cocção (exceto arroz e 

pasta seca).  

2 - Ar quente: Com a exclusiva tecnologia PRIME COOKING SYSTEM 

obtêm-se controle de 6 velocidades do sistema de ventilação com inversão 

de rotação a cada 4 min., dessa forma distribui uniformemente o calor por 

toda a câmara. Possibilidade de abertura do Flap, dessa forma obtém-se 

uma crosta dourada, crocante e uniforme. 

Aquecimento da câmara até 250º C, proporcionando um grelhado de 

qualidade. 

3 - Ar quente e Vapor Combinados: Mantém os níveis de umidade dos 

alimentos assando-os com pouca perda de peso.  

4 – Programação de receitas: Tecla para programação e memorização de 

60 receitas com 5 passos cada. 
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5- Controle da velocidade da turbina: 6 diferentes níveis de  

Velocidade da turbina. 

6- Abertura e fechamento automático do Flap: Possibilitando tirar a 

umidade da câmara rapidamente. Mantém a crosta dos produtos com 

coloração dourado e crocante.  

 

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA: 

 

 Ajuste da porcentagem de vapor, de forma minuciosa no interior da 

câmara de cocção. 

 Equipamento dotado de tecla para programação e memorização de 

receitas, 60 receitas com 5 passos cada. 

 Possibilidade de dar nome a cada receita. 

 Forno indica o momento certo (após o pré-aquecimento) para 

carregar o equipamento com o alimento de acordo com cada 

parâmetro da receita editada. 

 Cocção e limpeza agendada, com programação automática do dia e 

da hora. 

 Perfeito isolamento térmico da câmara. 

 Painel de controle eletrônico com indicadores digitais de tempo, 

temperatura, velocidade da ventoinha, abertura e fechamento do 

Flap e livro de edição de receitas.  

 Ajuste automático da turbina com 6 diferentes velocidades, obtendo 

melhor uniformidade nos assados. Melhores resultados em produtos 

de padaria e confeitaria.  

 Inversão de rotação da turbina a cada 4 minutos. 

 Injeção automática de água para rápido resfriamento da câmara. 

  Aquecimento da câmara de 40°C a 250°C. 

 Amplo espaço entre GN´s: 70 mm.  

 Prateleiras fixas de 6 níveis. 

 Porta de vidro duplo e "insulated" – revestimento que reflete de volta 

para câmara, impedindo a perda de calor para o meio. 

 Iluminação interna da câmara. 
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 Abertura eletrônica do Flap (válvula de saída de ar) a fim de obter 

alimentos com crosta dourada e crocante. 

 Vapor regulável de 40ºC a 98ºC. 

 Acompanha esguicho para pré-lavagem. 

 

EQUIPAMENTO OPCIONAL: 

 

 UPGRADE PACK: A versão básica tem como adicional diversos Kits de 

atualização: Kit controle de umidade, Kit USB (permite que faça 

upload e download de receitas), MAGIC BALL (kit de limpeza 

automática com braço de lavagem em formato esfera que distribui de 

forma uniforme o detergente e a água para a toda câmara de cocção, 

garantindo uma limpeza perfeita, independente da pressão de água), 

Kit prateleira para panificação;  

 Mesa Suporte com ou sem trilhos. 

 Kit sensor de núcleo, interno ou externo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MODELO: 

Capacidade (GN 1/1 de 65mm): 10 (unidades) 

Potência: 17 kW 

Pressão de água requerida: 2,0 bar mínima e 4,0 bar máxima. 

Alimentação: 220V / 50-60Hz / trifásico  ou 380V / 50-60Hz / trifásico 

DIMENSÕES EXTERNAS: (mm) 

Largura: 890 

Profundidade: 890 

Altura: 1015 

Peso: 160 kg. 


