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BISTRA - TAKE AWAY
s konvektomatem Combistar FX bude 
příprava gastronomických specialit rychlejší a 
jednodušší. Můžete vařit cokoliv si budete přát 
a to automaticky bez jakýchkoliv problémů,  
nepříjemností a plýtvání. Na závěr se “FX” 
automaticky a sám vyčistí, umyje.

RESTAURACE
s konvektomatem Combistar FX připravíte 
kompletní menu jednodušeji a s větším ziskem.  
Díky “FX uvaříte nová i tradiční jídla. Vaše 
představy a kuchařské výkony se tímto dostanou 
na novou úroveň. Zlepšíte kvalitu jídel, budete 
mít z vaření radost, ušetříte čas, energie, prostě 
dosáhnete skvělých výsledků.

s konvektomatem Combistar FX  vyrobíte 
vícedruhovou nabídku jídel nebo jednodušeji 
a bezpečněji uvaříte různé speciální diety . Díky 
“FX” budete vařit úsporněji s větší výtěžností, 
a to buď manuálně, nebo podle nastavených 
programů. Bez kompromisů v chuti či kvalitě 
výrazně snížíte náklady a ušetříte čas.

VELKOKUCHYNĚ
s konvektomatem Combistar FX zvládnete 
připravit velké množství  pokrmů ve vysoké 
kvalitě s minimem komplikací a vyšším 
ziskem. Budete vařit vždy přesně a s velkou 
produktivitou, tak jak si vyžaduje dané 
menu. Rychlým servisem, výbornou chutí a 
fantastickou prezentací uspokojíte každý mslný 
jazýček.

CATERING/BANKETY

KVALITA VAŘENÍ
Z KAŽDÉHO ÚHLU POHLEDU

EKO VÝHODY  
EKO-NOMICKÝ A EKO-LOGICKÝ

JEDNODUCHOST 
POUŽÍVÁNÍ, PERSONALIZACE, 

AUTOMATICKÉ MYTÍ
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SPOLEHLIVOST 

DLOUHÁ ŽIVOTNOST VE 
ZNAMENÍ SÍLY

VARNÝ SYSTÉM
NENAHRADITELNÝ PARTNER

SERVIS
ANGELO PO JE VÁŠ PARTNER 

PRO KAŽDOU INSTALACI V 
KUCHYNI

combistar FX 
Perfektní výsledky ve všech 
režimech. 
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2 ECO multicooking

2 ECOpdp

2 ECO

combistar FX násobí kapacitní 
možnosti.
Inovativní funkce Multivaření (regálové vaření) umožňuje konvektomatu Combistar FX přesné a flexibilní 
– přizpůsobivé vaření bez chyb. Dovoluje vařit zároveň, automaticky, jednoduše a bez stresu až 20 
různých pokrmů.  Každý čas přípravy je rozdílný a můžete ho nastavit manuálně nebo také předem 
naprogramovat (například pro každý zásuv zvlášť). Plus můžete také využít PDP vpichovou sondu 
nebo zároveň použít dvě sondy (PDP – standard + KSFMS - příslušenství) pro dvojnásobnou jistotu 
skvělých výsledků.
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2 ECO smokerstar
p A T E N T 
p E N d I N G

Díky udírně Smokerstar můžete s konvektomatem Combistar FX jednoduše a čistě udit či zauzovat. 
Můžete mít “domácí uzené”, které vyudíte teplým nebo studeným kouřem (maso, zelenina, sýry, 
dezerty, salámy, studené vepřové, olej, sůl,... servírované s bezprecedentní gastronomickou kvalitou, 
bez problémů s umístěním dalšího zařízení a bez vyšších nákladů.  Díky této inovativní myšlence, kterou 
přineslo Angelo Po, můžete vytvořit unikátní a originální recepty. Ty Vám vylepší menu a přinesou 
úspěch a ziskovost od prvního dne používání udírny. 
Se spojením konvektomatu Combistar FX & udírny – Smokerstar můžete dát Vašim pokrmům zcela 
nové nebo naopak tradiční příchutě s jediným limitem: Vaší fantazií 

combistar FX & udírna otevírají 
nové možnosti
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pLUS

dCR

AoC

RdC

p A T E N T 
p E N d I N G

pATENTEd

p A T E N T 
p E N d I N G

HROMADNÉ STRAVOVÁNÍRESTAURAČNÍ KUCHYNĚ 

Díky APM aktivnímu systému se zvyšuje kvalita přípravy. Tento systém neustále 
automaticky měří, vyhodnocuje a koriguje množství potřebného tepla, které se 
přenáší na surovinu.  U plynových modelů je k dispozici inovativní funkce PLUS, 
která umožňuje přidat extra-výkon během vaření.

Nepřesnosti a limity mizí díky absolutně přesné kontrole vlhkosti s 
patentovaným systémem DCR. Tento system během vaření přímo 
měří, řídí a nastavuje vlhkost pomocí ionizačního čidla (ve výbavě 
top modelu – level 3). 

Pokaždé dokonalé, rychlé a rovnoměrné pečení – vaření se daří díky 
system AOC pro aktivní kontrolu varného procesu. Funguje jak v 
parním režimu, tak v režimu horkého vzduchu. 

Od okamžiku, kdy zapnete stroj je k dispozici excelentně kvalitní 
pára, která je homogenní, jak v kombinovaném provozu, tak v 
parním režimu, právě díky inovativnímu RDC parnímu generátoru.

combistar FX:
Počítač v kuchyni.
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AwC

mfC

pdp

pTm

pATENTEd

PEČENÍPEKÁRNY

S AWC automatickou kontrolou rychlosti ventilátoru můžete vařit 
ziskověji a rovnoměrněji i díky reverzaci ventilátoru – točí se po směru 
hodinových ručiček a pak obráceně. 

Díky MFC patentované 6-stupňové kontrole rychlosti ventilátoru 
můžete realizovat Vaše recepty vždy perfektně a se správnou rychlostí 
ventilátoru od statické rychlosti až po extrémně výkonnou šestou 
rychlost.

Vaše výsledky vaření můžete zlepšit díky technologii vícebodové sondy 
PDP. Tato jehla díky progresivnímu rozložení měřících bodů (top model 
– level 3) umožňuje perfektně připravit velké i malé kusy masa, drůbeže, 
ryb.... 

Díky tomuto novému, aktivnímu řízení PTM výměníku tepla můžete 
dosáhnout nejlepších výsledků s precizní kontrolou vaření eliminující 
kolísání teploty. 

Řízení a kontrola průběhu vaření je vždy na 
prvním místě.
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combistar FX 
Je také extrémně přizpůsobivý a 
flexibilní.
Combistar FX má správné rozměry a vlastnosti, které jej předurčují k produkci 
velkého množství jídla bez kompromisů na kvalitě a rychlosti přípravy.
Ohřev a vaření všech druhů pokrmů je pokaždé snadné a úsporné, protože tento 
varný systém byl navržen tak, aby usnadnil práci v profesionálních kuchyních, ať 
už při banketech nebo každodenním vaření běžných základních jídel. 

Neexistují žádná omezení s Combistar FX, ale také žádný odpad díky technicky 
novému řešení LCS. Velké skříňové modely 201 a 202 se zavážecími vozíky je 
možné i v parním režimu díky speciální dveřní klapce používat bez přítomnosti 
vozíků – například při předehřevu. 
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2 ECOchickenstar

2 ECO FmP

p A T E N T 
p E N d I N G

Konvektomat používaný k přípravě drůbeže umožňuje snížit váhový úbytek 
z 40-45% (tradiční pece) na 25-30% a přitom dokáže zkrátit čas přípravy až o 
20-25 minut. Konvektomat  umožňuje významné zvýšení ziskovosti (snadno) 
, snížení nároků na pracovní sílu, menší energetickou náročnost, zvýšení 
šťavnatosti a konečné hmotnosti grilované drůbeže. Díky automaticky řízenému 
a integrovanému odvodu tuku z grilované drůbeže redukuje zpětné přepalování 
tuku ve varné komoře, a to automaticky během vaření při probíhajícím varném 
procesu. Pro vyšší kvalitu výsledného produktu je potřeba pravidelně čistit 
zařízení. Díky této speciální úpravě je čištění sníženo na minimum. Toto speciální 
příslušenství je extrémně jednoduché na použivání a přitom čistě a bezpečně 
odvádí velkou část tuku do speciální nádoby. 

Toto je exklusivní příslušenství Combistar FX, které umožňuje nejlepší možnou 
kvalitu a bezpečnou pasterizaci ve sklenicích nebo nádobách. Toho dosahuje 
díky přesnému řízení teplotního cyklu prostřednictvím přímého měření pomocí 
vpichové sondy (patentované řešení APO).
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2 ECO Eco

kw/h

ECo

Combistar FX není jen běžný konvektomat, ale “varný 
system”, který je navržen pro profesionální použití a 
šéfkuchaře, kteří chtějí minimalizovat provozní náklady. 

Tyto náklady nají ostatní pece již od samotného zapnutí. 
Combistar FX je jediný, který má aktivní funkci ECO, umí 
optimalizovat spotřebu a po čase šetřit energii a životní 
prostředí jak v kuchyni tak mimo ni. 

COMBISTAR FX JE VŽDY EKO-NOMICKÝ A EKO-
LOGICKÝ. 

Inovativní funkce ECO chrání životní prostředí uvnitř 
a vně kuchyně a uspokojuje potřeby moderního 
stravování.
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2 ECOAoC

2 ECORdC

2 ECOApm

2 ECOpTm

combistar FX 
Aktivně šetří energii, je EKO-nomický.
Combistar FX má vlastnosti, které jsou klíčové k maximálním úsporám energií. Jsou to: pára a 
kombinace páry a horkého vzduchu v přetlakovém režimu (AOC – Patent APO v jednání), parní 
generator s vysokou účinností, spolehlivostí a nízkými náklady na provoz (RDC – Patent APO v 
jednání),  snížení spotřeby s aktivním řízením dodávané energie a zapínání – vypínání výměníku (APM 
Patentované a PTM), vnitřní aerodynamika konvektivní obrazec (C2D), tepelné izolace (min. 3,5 cm 
minerální vlny) ve varné komoře, dvojité sklo (z 6 +6 mm), speciální těsnění dveří a uzavírací systém LCS, 
uzavření i bez vozíku v komoře (modely 201 a 202).

COMBISTAR FX JE TECHNOLOGIE NAVRŽENÁ PRO EKONOMICKÝ PROVOZ A ÚSPORY ENERGIÍ.  
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Inteligentní vaření, které vydělává peníze během 
šetření.
Combistar FX se snadno přizpůsobí všem potřebám vaření a zároveň s většími úsporami, a tím o:  

20% menší váhový úbytek 
10% méně vynaloženého času kuchařů
60% energie, potřebné k vaření v porovnání s tradiční technikou
Kromě toho, že můžete pracovat v noci, můžete také kontrolovat stroj v energetických špičkách. Combistar 
FX je optimalizován tak, aby snížil váhový úbytek vedoucí k automatickému úspornému vaření (ztráta pouze 
okolo 10%). Nízkoteplotní vaření a Delta T je nejlepší pro šetrnou přípravu a delikátní chuť. 

S COMBISTAR FX JDE GASTRONOMICKÁ KVALITA A ZISKOVOST RUKU V RUCE.

PŘED:1000 gr. PO: 900 gr.
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POUZE 10% VÁHOVÝ ÚBYTEK!
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S Combistar FX můžete jednoduše dělat cokoliv chcete: od regenerace po vícedruhové grilování, od uzené 
pečeně po zeleninu v páře, od chleba po dezerty, ve velkých i malých množstvích, bez plýtvání místem, lidské 
práce, surovin nebo energií. 

Jeho funkce a příslušenství vám umožní pracovat ziskověji, rychleji a čistěji, aniž byste se vzdali tradiční 
chutě nebo potěšení z inovací.

 S COMBISTAR FX ROSTOU SPOKOJENOST A ZISKY SPOLEČNĚ A BEZ NÁMAHY. 

combistar FX: 
Multifunkční a konvenientní.
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VAŘENÍ V PÁŘESMAŽENÍDEZERTY

PEČENÍGRATINOVÁNÍ UZENÍ
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2 ECO EVc

S Combistar FX můžete pracovat jednodušeji, protože ovládání je jednoduché, stroj má velký a 
jasný kontrolní panel EVC s vysokým rozlišením (vice jak 3000 pixel/cm2 a 260 tis. barev) je snadno 
viditelný i z větší vzdálenosti dokonce i pod úhlem pohledu až do 70°. Disponuje dotykovou 
technologií s podsvícením a tlačítky, které Vás na dotek upozorní zvukovým efektem. Dotykový 
displej doplňuje oblíbený otočný volič “kolečko” s funkcí PUSH, (potvrzení zatlačením). 

VŠE PŘICHÁZÍ JEDNODUŠE A INTUITIVNĚ, PROTOŽE EVC OVLÁDACÍ PANEL, KTERÝ UKAZUJE 
OBRÁZKY A VYSVĚTLIVKY, JE NÁVODEM PRO SPRÁVNOU VOLBU, UŽITEČNĚ A BEZ CHYB. 

Intuitivní řízení a špičková technologie.
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c3 - cF3 2 ECO

combistar FX umí vařit bez obsluhy. 
Kromě manuálního vaření, Vám Combistar FX umožní pracovat s širokou řadou uložených varných procesů, 
které můžete dodatečně upravovat díky CF3 funkci.
Combistar FX také nabízí novou funkci Combistar-Chytré-Vaření (C3)  pro plně automatické varné procesy, 
kde si můžete jednoduše vybrat požadovaný výsledek dotekem pro režimy pečení, drůbež, ryby, nízkoteplotní 
vaření, delta T, mix gril, dušené maso, vařené maso, restování, zelenina, pečivo, moučníky, těstoviny, uzení a 
pasterizace ve sklenici nebo nádobách. S přehledným menu a funkcí C3, pouze vyberete co chcete připravovat 
(rybu, maso, zeleninu,..), jak to chcete připravit (dušené, vařené, smažené,...) a jaký má být výsledek (světlá či 
tmavá kůrka a má to být růžové nebo propečené,...), zbytek Combistar sám vymyslí a pokrm automaticky 
uvaří.
Oba, tedy zkušený i začínající kuchař umí vařit s Combistar FX; pro prvního z nich je Combistar FX 
pomocníkem a díky jeho zkušenostem se stává z vaření radost, a pro druhého je Combistar FX cenným 
technologickým rádcem při jeho prvním vaření.... díky tomu jsou pokmy povedené, kvalitní a chutné již od 
prvního dne používání stroje. 

S COMISTAR FX LIMITY PRO VYTVÁŘENÍ ZISKU A FLEXIBILITY NEEXISTUJÍ. 
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2 ECO

2 ECO

Combistar FX vám může pomoci i při běžné práci, umožňuje ukládat pravidelně používáné varné  
programy ve speciálním menu “OBLÍBENÉ”, takže si je můžete připomenout a použít je ihned, 
přímo a bez chyb. Můžete opakovat běžné vaření tím nejlepším způsobem, každý den.

Vše, rychle a na dosah.
obLÍbENÉ

Usb
S Combistar FX bude správa dat HACCP, aktualizace vaření 
procesů a fungování režimů snazší díky přístupu přes USB.
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Personalizado - Supermarket
Personnalisé - Supermarket

Custom made - Supermarket
Personalizzato - Supermarket

Personalizado - Bistrot

Personnalisé - Bistrot

Custom made - Bistrot

Personalizzato - Bistrot
. . . .

. . . .

2 ECOCmp

2 ECOCCm

Combistar FX usnadňuje ještě více použití díky funkci CMP tato umožňuje přímý přístup na 
stránku s hlavním menu přizpůsobené jen pro “vaření používané uživatelem” a umožnuje vybrat 
si okamžitě také automatické mytí stroje. S CMP si můžete perfektně zorganizovat svou práci.  

Osobní menu.

combistar FX 
Pouze jeden může být, 
personalizován z každého úhlu 
pohledu. 

Combistar FX může být take esteticky personalizován s CCM příslušenstvím. Toto umožňuje na 
přední panel stroje vyrobit (vypálit) Vaše logo či jméno, což z něj učiní unikátní stroj.

Personalizace konvektomatu.
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2 ECOTAS

2 ECOAdC

2 ECOTmC

2 ECOSpLASh

2 ECOSC2

2 ECO

• nový čistící systém TAS (patentováno) s trojnásobným sanitačním efektem, vysokým výkonem 
a s nízkými náklady na provoz, zcela automatický, nevyžaduje žádnou obsluhu, respektive 
obsluha nemusí ručně manipulovat s chemikáliemi

• originální funkce ADC (patent v řízení), která myje automaticky i elektroventily pro vypouštění 
zbytků z vaření do odpadu, zabraňuje usazování a blokování těchto ventilů tukem z vaření. 

• užitečná automatické funkce TMC, která myje konvektomat přibližně jen dvanáct minut bez 
chemických produktů, ale s párou a dlouhým oplachem, tak aby se odstranil zápach nebo 
znečištěná světla

• nová funkce Splash, krátce propláchne varnou komoru bez použití externí stříkací pistole, taky 
aby se mohl stroj opláchnout i ve přední částí bez otevřených dveří. 

• SC2 mycí systém s dvojnásobným sanitačním účinkem (u manuálních modelů  - úroveň 2). Je 
na uživateli, který rozhoduje, který a kolik chemického produktu se použije (ručně se nastříká 
pomocí rozpračovače do stroje), konvektomat se pak postará o zbytek – tedy nechá prostředek 
působit, opláchne ho a sterilizuje varnou komoru. 

combistar FX: nový standard pro 
automatické mytí.
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2 ECOEho

2 ECOwTA

Combistar FX je navržen a vyroben s důrazem na kvalitu do posledního detailu a také, aby se snadno ovládal 
a byl spolehlivý: 
• velmi kompaktní rozměry = snadno se nachází prostor  v kuchyni k instalaci stroji  • EVC dotykový displej a 
ergonomická klika dveří EHO (patent v řízení), možnost otevírání stroje s loktem nebo rukou, pravou nebo 
levou = velmi praktické v případech, kdy má kuchyně více zaměstnanců • mimořádně kvalitní nerezová ocel 
- AISI316 (tloušťka 12/10) – celý varný prostor = spolehlivost a robustnost  • vestavěný výfukový ventilátor 
= bezpečnost bez potíží při montáži • sonda umístěná a chráněná ve dveřích = spolehlivý nástroj • podélný 
zásun GN1/1 = umožňuje používání menších GN bez potřeby použití roštu • halogenové osvětlení komory 
= lepší přehlednost ve varném prostoru • vyjímatelný držák gastronádob = snadné ruční čištění • dveře 
s otevíráním a odnímatelným dvojitým zasklením = nízké  teploty na straně obsluhy a snadné čištění 
• extra zásuv na gastronádobu pro odkap nečistot = funkčnost a bezpečnost  • pevná nebo samonavíjecí 
tlaková sprcha (příslušenství) = snadné čištění konvektomatu a použití při vaření • rozteč zásuvů od 66 do 72 
mm a WTA (patent v řízení) technologie pro prevenci nehod = maximální svoboda a bezpečnost • snížení 
množství vypouštěné páry během vaření a nízká teplota odpadních vod (nečistot) = nižší emise páry v 
průběhu procesu vaření a menší zátěž na technické zařízení uvnitř konvektomatu. 

Kompaktní, ergonomický, trvanlivý, robustní
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2 ECO

pATENTEd

Cook & Chill ukáže to nejlepší v Combistar FX díky spolupráci se šokéry Chillstar.
Angelo Po navrhlo tato zařízení ke společné práci bez kompromisů na kvalitě nebo technice. Každý Combistar 
FX najde v nabídce jeden nebo více odpovídajících šokérů Chillstar, jako je například 10xGN1/1 Combistar, 
který může být postaven na šokér Chill star o kapacitě 3 nebo 5xGN1/1 do věže, bez toho, aby přesáhl 
bezpečnou výšku horního zásuvu 160cm ! 
Vaření s Combistar FX je podpořeno specializovanými doplňky, které perfektně zchladí díky patentované 
funkci IFR. Tato funkce zabrání zmrznutí povrchu zchlazované potraviny, a to bez ztráty kvality nebo zisku. ¨

POUZE S IFR – CHILLSTAR, SE MŮŽETE SPOLEHNOUT, ŽE VAŠE BANKETY, KTERÉ PŘIPRAVÍTE ZE ZCHLAZENÝCH 
SUROVIN, BUDOU I PO REGENERACI STÁLE CHUTNÉ A ŠŤAVNATÉ. 

combistar FX 
+ ChILLSTAR, jsou navrženy 
pro týmovou práci. 
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Combistar FX je flexibilní “varný system”, který uspokojí hned několik Vašich 
potřeb jako je například rychlé, snadné a výnosné pořádání banketů. Právě 
díky řadě příslušenství a funkcím, které Angelo Po nabízí, jsou tyto bankety 
mimořádně “gastronomicky” kvalitní. Když je místa v kuchyni málo a počet 

jídel a nároky se zvyšují, tak je pro větší flexibilitu vhodné do práce nasadit dva konvektomaty. Tím 
dokážete zlepšit pracovní podmínky bez totální rekonstrukce kuchyně. Prostě nasaďte do práce 
dva konvektomaty (třeba do věže nad sebou) a Vaše problémy budou vyřešeny. Dva konvektomaty 
znásobí Vaše možnosti bez obětování volného prostoru. 

Efektivní řešení pro 
každou potřebu.
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Spolehlivost Angelo Po je také v poprodejních službách (After-Sale):
• zaručené dodávky náhradních dílů, tak abyste mohli délé využívat Váš Combistar FX
• celosvětové sítě autorizovaných technických středisek, rychlé a kompetentní pro jakýkoliv 

problém 
• naši kuchaři zodpoví vaše dotazy, můžete je kontaktovat v sídle společnosti buď telefonicky 

+39059639411 nebo na e-mail: chef@angelopo.it
• popisy, návody a technické informace jsou k dispozici na webových stránkách www.angelopo.

it, pro správné pochopení vlastností zařízení a jejich správné používání
• můžete psát přímo na naši centrálu pro jakékoliv další požadavky, ... marketing@angelopo.it

Odborníci nejen v produktech, ale také ve 
službách. 
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Combistar FX je součást “Angelo Po Kuchyňského Systému”, který je navržen pro všechny Vaše 
různé potřeby po celém světě, ať už je to indvididuální výroba na míru, doprava, instalace a dohled 
nad úsporami,...nebo před - a poprodejní všestranný servis. Kuchyňský systém Angelo Po je spolu s 
konvektomatem Combistar FX to pravé k vyrovnání Vašich účtů, protože je plně výkonný, snadný na 
ovládání, úsporný, silný a  spolehlivý.  Má nejlepší užitnou hodnotu z každého úhlu pohledu. 

ANGELO PO MÁ gLOBáLNÍ SERVIS, KTERÝ SE NEUSTÁLE ZLEPŠUJE. 

Instalace strojů po celém světě je naše 
poslání.
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FX122...

FX201...

FX202...

Správná volba pro každou potřebu.
Velká rodina skládající se z 32 modelů.  Elektrické a plynové verze. Tři různé úrovně konfigurace. Kapacity od 30 do 550 jídel. 

Podrobnosti: Konstrukce z nerezové oceli,  nerezová ocel AISI 304 - leštěná varná komora, zásuvy na dlouhé straně gastronádob 
umožňují zasouvání i menších GN (1/2,1/3) bez  nutnosti používat rošt či jiné držáky – AISI 316L (1,2m). Je možné používat i 
pekařský rozměr 60x40 cm. Dno a horní část komory jsou vyrobeny z 316L AISI (1,2mm), oblé části z AISI310S, plynový výměník 
je z AISI316L a elektrická tělesa jsou z INCOLOY nerezové oceli, ventilator a parní generátor (RDC) je z AISI 316L – Halogenové 
osvětlení komory – Ovládací panel je chráněný tvrzeným sklem tloušťky 5mm – Odnímatelné vodící lišty na gastronádoby – 
Deflektor / panel oddělující varný prostor a výměník / ventilator, tento je otevíratelný na závěsech pro snadné čištění – dveře s 
pozicemi na 90° a 130°, tyto dveře mají dvojité zasklenní (6mm), první sklo je tvrzené a otevíravé pro snadné čištění, druhé sklo 
je pokovené s nízkým přenosem tepla pro lepší izolaci varné komory – tepelná izolace z minerální vlny z keramických vláken (3,5 
cm) s antiradiační bariérou – Madlo dveří  (EHO) s dvojitou rukojetí, jednodušší otevírání i jednou rukou, vysoce odolné a pevné 
těsnění dveří s dvojitou lištou ze silikonu – Integrovaný sběrač kondenzátu s výpustí do odpadu – všechny ovládací prvky jsou 
umístěny v těsné návaznosti na elektroniku stroje, tedy po levé ruce – IPX5 krytí – Varná komora je vybavená pachovou uzávěrkou 

Model fX61G 1/2/3 fX61E 1/2/3 fX101G 1/2/3 fX101E 1/2/3 fX82G 1/2/3 fX82E 1/2/3

Venkovní rozměry (mm) 920x874x730 920x874x730 920x874x975 920x874x975 1178x1064x1462 1182x1064x1462

Varná komora rozm. (mm) 645x650x510 645x650x510 645x650x755 645x650x755 890x825x665 890x825x665

Kapacita v gN nádobách 6 x 1/1 6 x 1/1 10 x 1/1 10 x 1/1 8 x 2/1 - 16 x 1/1 8 x 2/1 - 16 x 1/1

Plynový příkon kW – Kcal/h 14 19,5 27

Elektrický příkon kW 10,1 17,3 19,8

Elektrické připojení 230V 1N 50 Hz 400V3N  50-60Hz
230V3N  50-60Hz 230V 1N 50 Hz 400V3N  50-60Hz

230V3N  50-60Hz 230V 1N 50 Hz 400V3N  50-60Hz
230V3N  50-60Hz

Rozteč zásuvů gN 70,5 70,5 66 66 70,5 70,5

Porcí na jeden varný cyklus 85 85 140 140 223 223

Přívod vody 3/4 '' 3/4 '' 3/4 '' 3/4 '' 3/4 '' 3/4 ''

Připojení na kanalizaci 40 40 40 40 40 40

H2O tlak (ve vodovodním řádu) Bar 2 2 2 2 2 2

Hmotnost 185 160 213 198 266 251

Zvláštní napětí a kmitočet na vyžádání
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FX61...

FX101...
FX82...

combistar FX

Model fX122G 1/2/3 fX122E 1/2/3 fX201G 2/3 fX201E 2/3 fX202G 2/3 fX202E 2/3

Venkovní rozměry (mm) 1178x1064x1462 1182x1064x1722 929x892x1795 929x892x1795 1193x1074x1795 1193x1074x1795

Varná komora rozm. (mm) 890x825x925 890x825x925 645x650x1454 645x650x1454 890x825x1460 890x825x1460

Kapacita v gN nádobách 12 x 2/1 - 24 x 1/1 12 x 2/1 - 24 x 1/1 20 x 1/1 20 x 1/1 20 x 2/1 - 40 x 1/1 20 x 2/1 - 40 x 1/1

Plynový příkon kW – Kcal/h 32,5 37 55

Elektrický příkon kW 27,5 34,3 55,5

Elektrické připojení 230V 1N 50 Hz 400V3N  50-60Hz 230V 1N 50 Hz 400V3N  50-60Hz
230V3N  50-60Hz 230V 1N 50 Hz 400V3N  50-60Hz

Rozteč zásuvů gN 66 66 66 66 66 66

Porcí na jeden varný cyklus 335 335 280 280 560 560

Přívod vody 3/4 '' 3/4 '' 3/4 '' 3/4 '' 3/4 '' 3/4 ''

Připojení na kanalizaci 40 40 40 40 40 40

H2O tlak (ve vodovodním řádu) Bar 2 2 2 2 2 2

Hmotnost 293 278 360 340 472 449

Zvláštní napětí a kmitočet na vyžádání

proti šíření tekutin či zápachů z kanalizace a T-kusem, který odvětrává navazující instalace – výškově stavitelné kovové nohy, 
které jsou z venku chráněny externím krytím z nerezové oceli AISI 304 – Plynové modely mají nepřímý výměník tepla, dynamické 
hořáky s dmychadlem, které jsou ovládané elektronickým systémem – mikroprocesorem s autodiagnostikou a automatickým 
znovu zapálením – elektrické modelý mají přímý výměník tepla v komoře (tělesa INCOLOY).

Bezpečnostní zařízení: teplotní a bezpečnostní termostaty, spojené s příslušnými alarmy, u motoru ventilátoru, varné komory, 
kontrolní karty a měniče (top model - lev 3). – Varná komora s regulací podtlaku – bezpečnostní zařízení - Magnetický mikro-
spínač - Motor a hořák s alarmem při výpadku;  alarmy při nedostatku vody nebo nedostatku plynu; hlášení při zastavení mycího 
cyklu – Výška posledního zásuvu je menší nebo rovna 160cm, pokud je konvektomat posazen na originální podstavec nebo 
rám (příslušenství u modelů 201 a 202) – Proplachování (top model – lev. 3) a funkce automatického chlazení varné komory při 
zavřených dveřích. 

Standardní vybavení:  vyjímatelné nájezdy pro zavážecí vozíky, - Výškově nastavitelné nohy - vodovodní přípojky – Návod s 
kuchařkou - Čisticí prostředky (top model - lev 3).. 
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combistar FX

Digitální displej, částečně 
programovatelný (přednastavených 
6 programů ve 3 krocích), otočný 
volič (ovládací kolečko s funkcí push). 
Podsvětlená tlačítka pro různé druhy 
vaření a digitální zobrazení. 6 varných 
programů, automatické chlazení, 
servisní hlášení, 2-rychlostní ventilator 
(1 - přerušovaný chod), ECO funkce 
pro snížení spotřeby a plus tlačítko pro 
zvýšení výkonu  (plyn modely), manuální 
připaření varné komory, AOC automatický 
systém řízení varného procesu, UR2 řízení 
vlhkosti, reverzní AWC ventilátor a PTM. 
APM automatická regulace výkonu (plyn), 
generátor páry RDC s nízkými provozními 
náklady. Autodiagnostika s alarmy. 
Kontinuální halogenové osvětlení komory. 
HACCP údaje tisknutelné přes výstup na 
tiskárnu.  
LEVEL 1
Polo-automatické mytí. 
SV externí sonda (volitelné příslušenství). 
LEVEL 2
SC2 automatické mytí. 
Vpichová sonda. 

PLUS MODEL - LEVEL 2 
STANDARDNÍ MODEL - LEVEL 1

• Horký vzduchu od 30 ° C až 300 ° C. 
• Kombinace vaření od 30 ° C až 250 ° C a% páry 0 - 90. 
• Parní od 30 ° C až 125 ° C.
• 6 programů: 3 regenerace - ohřívání a 3 varné procesy, 

tyto nastavitelné jako program o třech krocích.  
• Manuální připaření varné komory.  
• Automatické chlazení a předehřívání. 
• Nastavení teploty v ° C nebo ° F. 
• HACCP data tisk. 
• Servisní hlášení poruch – alarmy.  
• Přednastaveno pro příslušenství FMS – udírnu. Pre-

nastavení pro FMS kouřové příslušenství 
• Přednastaveno pro řízení a kontrolu energetických 

špiček. 
LEVEL 1 
• Volitelně vpichová sonda. 
• Volitelné vakuová sonda (pouze spolu s vpichovou 

sondou) 
• Polo-automatický mycí program 
LEVEL 2
• Standardně vpichová sonda. 
• Volitelné vakuová sonda
• Automatické mycí program s manuální aplikací 

mycího prostředku (vodní tryska uvnitř komory + 
manuální nastříkání mycího prostředku). 

Digitální, programovatelný s datovým 
kolečkem (otočný volič s funkcí push) 
a interaktivní displej. Varné funkce: 
Udržování, Delta T, Ohřívání, Bankety, 
Nízkoteplotní vaření, Pasterizace, C3 varné 
procesy, C3F programy, Osobní menu 
– CMP Uživatel, Oblíbené, Multi vařící 
tlačítko pro vaření přes 2 vpichové sondy 
+ časování až 20ti zásuvů, Automatické 
mytí s ADC výpustí a TAS v komoře, TMC 
dlouhé čištění a propláchnutí vodou. 
Dotyková podsvícená tlačítka. 
Funkce: APM řízení výkonu, DCR 
kontrola vlhkosti, AOC řízení varného 
prostoru, reverzní ventilátor AWC, MFC 
vícerychlostní ventilator, PTM kontrola 
teploty, ECO funkce pro snížení spotřeby, 
PLUS extra výkon (u plynových modelů). 
RDC parní generátor s nízkými provozními 
náklady.  Rozhraní s EVC aktivním 
displejem. Alarm reset tlačítka. Auto 
diagnostika závad. Vícebodová PDP jehla 
(sonda). Kontinuální halogenové osvětlení 
komory. HACCP paměť dat a rozhraní. 

TOP MODEL - LEVEL 3:
• Horký vzduchu od 30 ° C až 300 ° C. 
• Kombinace vaření od 30 ° C až 250 ° C a% páry 0 - 90. 
• Parní od 30 ° C až 125 ° C. 
• Ohřívání, Bankety
• Delta T, nízko teplotní vaření (pečení) a C3 Udržování 

(Holding) 
• C3 Uzení a Pasterizace 
• Knihovna receptur se 150 programy v CF3 až s 18 

kroky
• CMP osobní menu 
• Uzení - program s příslušenstvím (SmokerStar). 
• 4 násobný sanitační automatické mycí programy: 

odvápnění a mytí odpadního potrubí a ventilů, 
dlouhý a krátký mycí program. 

• Odložený start. 
• Manuální připaření varné komory. 
• Vaření s použitím vícebodové sondy / jehly.  
• Možnost vakuového vaření – přídavná sonda / jehla. 
• Možnost použití 2 vpichový sond (jehel) současně
• Automatické chlazení a předehřívání. 
• Technická asistent – nápověda.
• Nastavení teploty v ° C nebo ° F. 
• Přednastavení pro ovládání energetických špiček. 
• Výběr odloženého startu.
• Download-Upload informace (HACCP, vaření, ...) s USB 

“flashkou”. 
• Hlášení poruch pomocí alarmů. 
• Estetické personalizace CCM desky, předního panelu 

konvektomatu. 

Funkce a hlavní parametry.
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LIV. 3 2 1
ECO funkce pro snížení spotřeby * * *
PLUS extra výkon u plynových spotřebičů * * *
APM regulace výkonu (plyn) * * *
APM regulace výkonu (elektrické) *
TAS automatické mytí s trojnásobným sanitačním účinkem  *
Automatické mytí odpadního potrubí a ventilů - ADC *
TMC dlouhý oplach a Splash – krátké omytí varné komory *
SC2 automatické mytí *
Poloautomatické mytí *
FMS Uzení o o o

FMP Pasterizace o o o

C3 automatické vaření – varné procesy *
Knihovna 150 varných program s možností až 18 kroků s CF3 přizpůsobitelné v každé fázi s možností vlastního pojmenování  *
CMP personalizace, designová – přední panel  *
6 programů: 3 regenerace - ohřívání a 3 varné procesy, tyto nastavitelné jako program o třech krocích.  *
PDP vícebodová sonda * *
Jednobodová vpichová sonda *
KSFMS druhá sonda - vakuum * o

Nízkoteplotní pára o o o

Přehřátá pára * * *
DCR přímá regulace vlhkosti při vaření - čidlo * * *
UR2 automatická regulace vlhkosti při vaření *
AOC systém vaření s přetlakem (pára, kombinace i horký vzduch) * *
RDC generátor páry  * * *
Ohřívání * * *
Nízko teplotní vaření, Bankety, Delta T a udržovací pogramy * * *
6-rychlostní ventilátor MFC se statickou funkcí *
Reverzní ventilátor AWC *
Digitální ovládání * * *
EVC interaktivní grafické zobrazení * * *
Odložený start *
Automatické chlazení komory *
Automatický předehřev * * *
Manuální připaření varné komory * * *
Nastavení teploty ve ° C nebo ° F * * *
Hlášení poruch pomocí alarmů * * *
Parní chladič a kontrola výstupních teplot vody a par * * *
Krytí IPX5 * * *
Dveře s dvojitým zasklením s otevíráním a pokoveným – izolačním sklem  * * *
Dveří se střední polohou * * *
Halogenové osvětlení varného prostoru * * *
Estetický Angelo Po přední panel * * *
Možnost estetické úpravy předního panelu – individuálně za příplatek * o o

Tlaková sprcha o o o

Rozhraní pro stahování dat do počítače (HACCP, různé způsoby vaření, ...) o o o

Vaření data (HACCP) výpis o o o

Rozhraní pro tiskárnu pro HACCP data  *
Ovládací kolečko push funkcí pro potvrzení volby * * *
Zobrazení požadované a aktuální hodnoty vaření o o o

Tukové  filtry * * *
Display of set and current cooking values * * *
Fat filters o o o

* = Standardní
o = Nepovinné



Quality and Environmental
Management System Certified

UNI EN ISO 9001:2000/14001:2004

Certification n° CSQ 9190.ANPO
Certification n° CSQ 9191.ANP2
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V souladu s politikou neustále zlepšovat své produkty Angelo Po Grandi Cucine si vyhrazuje právo na změnu specifikací a provedení bez předchozího upozornění.

Angelo Po vyvíjí profesionální vybavení 
kuchyní více než 85 let, přichází s řešením, 
které ubere kuchařské práci a zvýší efektivitu. 
Vaření se ziskem, vyšší bezpečnost a 
jednoduchá příprava: to jsou základy 
“varného systemu” navrženého od Angelo 
Po. Kvalita, ziskovost a pružnost ve všech 
ohledech a po celém světě. Angelo Po a 
jeho další výrobní společnosti a servisní síť 
nejsou jen “Dokonalý Kuchyňský Systém”, 
ale především “ Globální servis”, který je k 
dispozici pro všechny profesionály, kteří 
chtějí růst. 

V souladu s politikou neustále zlepšovat 
své produkty Angelo Po Grandi Cucine si 
vyhrazuje právo na změnu specifikací a 
provedení bez předchozího upozornění. 

ANGELO PO Grandi Cucine SpA
41012 CARPI (MO) - ITALY - S/S Romana Sud, 90
Tel. +39/059/639411 - Fax +39/059/642499
www.angelopo.it - angelopo@angelopo.it
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