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Metos SelfCookingCenter 

TOPP KVALITET FOR 
PROFESJONELLE



Ideer forandrer verden.  
Dine ønsker er vår motivasjon.

Nye XS modell

 Vårt løfte til deg:  
 Vi konsentrerer oss med alle krefter for å virkeliggjøre dine ideer.
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Enestående. Intelligent. Hjelpsom.

Selv den beste ideen kan alltid forbedres. 
Fra kombidamper til SelfCookingCenter®.

Vårt mål er å tilby deg det beste verktøyet til å lage mat. Et verktøy der du 
kan realisere ideen din om matlaging. Et verktøy som alltid tilbereder maten 
nøyaktig slik du vil ha den. Et verktøy som er enkelt å bruke og som frigjør deg 
fra rutineoppgaver slik at du mestrer kjøkkenhverdagen din med mindre stress 
og mas. Og et verktøy som også lønner seg for deg på slutten av dagen. 

For å hjelpe deg enda mer målrettet på kjøkkenet hver dag har vi utviklet en 
assistent med virkelig intelligens: SelfCookingCenter® med de 5 sansene – 
mer enn en vanlig kombidamper. Den føler, gjenkjenner, tenker, ser fremover, 
lærer og kommuniserer med deg. En matlagingsassistent som pålitelig står 
ved din side. Alltid. 

Før måtte kokken ha mange spesialapparater, som varmluftovn, stekepanne, 
kjeler, frityrgryter, kokegryter, kjeler og panner, for med stor innsats, å tilberede 
et godt måltid. I dag er det et enkelt apparat som i ethvert kjøkken kan trylle 
frem en komplett meny: det nye SelfCookingCenter®. 

På mindre enn 1 m² kan du grille, steke, bake, dampe, koke, blansjere og posjere, 
uansett om du vil tilberede kjøtt, fisk, fjærkre, grønnsaker, eggeretter, bakevarer 
eller desserter til tretti eller flere tusen måltider.  

Damp Varmluft Kombinasjon 
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Moderne teknikk. Gir mye. Forlanger lite.

Metos SelfCookingCenter 
Er enkelt, tilbereder velsmakende 
og sunt med lavere kostnader.

Vår drivkraft var og er å gjøre jobben din så enkel som mulig 
for deg. Derfor har vi utstyrt nye SelfCookingCenter® med 
fire intelligente funksjoner, og gjort den til en assistent som 
står for kvalitet, brukervennlighet og effektivitet. 

Selvfølgelig kan du også betjene ditt SelfCookingCenter® 
manuelt. Enten i varmluft, damp eller en kombinasjon - I 
manuell modus kontrollerer du alle tilberedningsparametrene 
selv, nøyaktig temperatur og tid. 

Enkelhet med  
kokeintelligens 
iCookingControl
Velg tilberedningsprodukt, still inn ønsket resultat – 
ferdig! iCookingControl® tilbereder maten nøyaktig slik 
du har angitt. Det spiller ingen rolle hvem som bruker 
enheten. Den gjenkjenner tilstanden og størrelsen 
på produktene samt den respektive mengden. Den 
tenker med og fremover, bestemmer den ideelle ruten 
til perfekt resultat hele tiden.

Smart blandet innlasting 
iLevelControl
Med iLevelControl tilbereder du forskjellige retter 
samtidig. Hvilke retter som kan tilberedes samtidig viser 
iLevelControl på displayet. Dette øker produktiviteten 
og sparer tid, penger, plass og energi. Avhengig av 
lastens størrelse og antall samt varighet av døråpninger 
tilpasser den koketiden optimalt til de respektive 
matvarene. Dermed blir maten aldri overkokt og 
resultatet blir alltid like bra.

Presisjon for topp kvalitet 
HiDensityControl®
Høysensible sensorer føler og registrerer hvert 
sekund de gjeldende forholdene i ovnsrommet. 
HiDensityControl® tilpasser nøyaktig den nødvendige 
energimengden til matens behov og distribueres 
regelmessig og effektivt i hele ovnsrommet. 
Resultatet: sunn, topp kvalitet i hylle for hylle med 
minimalt resursforbruk.

Intelligent automatisk  
rengjøring 
Efficient CareControl
Efficient CareControl er den eneste automatiske 
rengjøringen som gjenkjenner smuss og kalk og 
fjerner begge med et tastetrykk. Funksjonen tilpasser 
seg dine behov, og foreslår optimal rengjøring på 
bestemte tider. Resultatet: strålende, hygienisk 
renhold, du sparer tid, beskytter miljøet og avlaster 
lommeboken.
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Dette er nytt. Dette er unikt.

På iCC Cockpit kan du alltid se med 
et blikk hva matlagingsystemet 
ditt gjør.

Du oppgir ønsket resultat, 
iCookingControl gjennomfører 
ideen din.

iCC Monitor viser deg hvilke 
innstillinger som gjøres

Med et tastetrykk får du ditt eget
ønskeresultat tilbake.

Velg ønsket resultat. Last inn. Ferdig. 
iCookingControl.

Det har aldri vært enklere å produsere topp kvalitet slik 
du vil ha den. Enten det er fisk, kjøtt, fjærfe, bakervarer, 
eggeretter eller desserter - med SelfCookingCenter® 
blir alt skånsomt tilberedt - nøyaktig slik du vil ha det. Du 
angir resultatet og SelfCookingCenter® implementerer 
dine ønsker. Konsekvent og rett på sak. Dette er mulig 
med den unike kokeintelligensen: iCookingControl®.

iCookingControl® bruker sensorer til å registrere 
størrelsen og tilstanden til produktene samt laste-
størrelsen og tilpasser veien til ønsket resultat optimalt 
til de respektive matvarene. Den treffer alle nødvendige 
beslutninger selvstendig og regulerer temperaturen, 
stekeovn-klima og steketid automatisk. Du blir 
informert i displayet om alle justeringer. Dermed vet 
du om alt som har skjedd og har fullstendig oversikt.

iCookingControl® lærer også dine matlagingsvaner 
og preferanser og tilpasser servicen til dine behov. Du 
trenger ikke lenger kontrollere og overvåke, og alt blir 
garantert nøyaktig slik du vil ha det. Du kan alltid stole 
på denne kjøkkenassistenten.
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Bedre utnyttelse. Bedre kvalitet. Bedre oversikt.

Alt samtidig, og alltid i tide. 
iLevelControl.

Med iLevelControl mestrer du din à la carte-bedrift, 
mise en place eller frokostservering enkelt, raskt 
og fleksibelt. På bare 1 m² overflate benytter du 
en rekke forskjellige kokeapparater, som gryter, 
panner, grill, stekeplate eller frityrgryte ganske enkelt 
over hverandre. Slik tilbereder du forskjellige retter 
samtidig i ett enkelt apparat.

Hvilke retter du kan tilberede samtidig viser displayet 
i ditt SelfCookingCenter® deg. Du angir hva du vil 
tilberede, og iLevelControl overvåker hver hylle 
individuelt. Avhengig av lastemengden og av hvor 
ofte og hvor lenge ovnsdøren står åpen korrigerer 
iLevelControl intelligent steketiden og informerer 
deg også om det. Dermed har du full oversikt over 
det som skjer.

Når en rett er ferdig rapporterer iLevelControl om 
dette og viser den tilsvarende hyllen i displayet. Hvis 
du vil kan systemet signalisere med belysningen om 
hvilke hyller som kan lastes eller kan tas ut. Dette 
utelukker nesten feil betjening. Dermed lykkes 
rettene dine til punkt og prikke og nøyaktig slik du 
ønsker.

Dine fordeler:
• Tilberedning av forskjellige retter samtidig:  

maksimal fleksibilitet og opp til 70 % 
energisparing i sammenlignet med 
konvensjonell matlagingsteknologi  

• Overvåking og intelligent tilpassing av 
tilberedningstider: gjennomgående høy 
kvalitet på maten uten overvåking

• Viser hva som kan tilberedes samtidig:  
enkel betjening

• Multifunksjonell: opp til 70 % energisparing
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Bake som en proff.
Kvalitet som dine gjester elsker.

Enten du baker søte eller salte bakevarer, små eller store, 
ferske eller frosne, rå eller halvstekte produkter er ditt 
SelfCookingCenter® 5 Senses utstyrt med alle viktige 
funksjoner så dine bakevarer ser ut og smaker som om de 
kommer fra et bakeri. 

Nå kan alle bli en bakeproff. 

Alt du trenger å gjøre er å stille inn ønsket bakeresultat. 
Avhengig av hvilken deig du tilbereder og om du ønsker lys 
eller mørk brunfarge passer SelfCookingCenter® 5 Senses 
på fuktighet, temperatur, lufthastighet og steketiden nøyaktig 
etter dine spesifikasjoner.

Din bakeassistent med profesjonell 
teknologi:

• Nøyaktig mengde luftfuktighet, variabel dampmengde og 
hevetider tilpasset automatisk produktene.

• Nøyaktig fuktregulering og dynamisk luftblanding for 
perfekt resultat, hylle for hylle.

• Presis baking med kjernetemperatur føler med intelligente 
justeringer under bakeprosessen til forskjellige former og 
størrelser.

• Ulike viftehastigheter avhengig av hvor sensitivt bakverket 
ditt er.

• Integrerte hevnings program for ideell smakdannelse og 
volumøkning i ferske gjærdeiger.

• Bak rullerende med intelligent fuktighetskontroll og 
tidsforlengelse, avhengig av hvor ofte og hvor lenge døren 
står åpen.

• Damp-baking med spesiell kontroll for betydelig 
volumøking i croissanter, wienerbrød eller fersk deig.

• Rundstykker, baguetter eller hele brød med skorpe – til 
ferske, halvstekte eller frosne deiger

• Kaker med gjær uten skorpedannelse – til ferske og 
forgjærede gjærdeigsprodukter

• Småkaker – til kaker, kjeks eller smørdeigsbunner

• Kaker og kjeks – til muffins, formkaker og klassiske 
sukkerbrød

• Ostekaker – egnet for springformer, på bakeplaten eller i 
andre produktstørrelser med og uten bruning

• Brunet småbakst – til søte, luftige og myke rosinboller, 
hamburger- og pølsebrød uten skorpedannelse

• Croissanter, wienerbrød og butterdeigsbakverk – til gylden 
brunt og luftig bakverk med betydelig volumøking under 
steking

• Bakverk av vannbakkels, choux og eclairs – til lys skorpe og 
luftig bakverk.

• Pretzel – variabel klimatilpassing avhengig av regionale 
preferanser

• Pizza og tarte flambée – for sprø saftighet i for-stekte og 
ferske deiger

Alltid ferskt. Alltid perfekt.
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Kraftig. Sensibel. Nøyaktig.

Friskdampgenerator: Nøyaktige damptemperaturer og maksimal 
fuktmetting garanterer høyest mulig kvalitet på maten for sunne 
matretter - alt uten dyr vannmykner.

Aktiv avfukting:  Den nye vakuumteknologien avfukter ovensrommet 
raskt og effektivt. For knasende skorper og sprø panering.

Dynamisk turbulens:  Den høytytende viften justerer intelligent 
hastigheten og dreieretningen avhengig av produkt, mengde og 
stekegrad. For optimal luftfordeling og jevnt resultat.

Intelligent klimastyring:  Fuktighetsmålingen tar hensyn til den 
iboende fuktigheten i maten og gir mulighet for en svært nøyaktig 
finjustering og regulering av ovnsromklimaet. For sprø og saftige 
steker.

Gjesten din smaker kvaliteten. Hver dag.
HiDensityControl®

Unik kvalitet på maten kan bare oppnås når du alltid 
har nok energi tilgjengelig - fremfor alt når du skal 
tilberede store mengder. Dette er nøyaktig det den 
patenterte HiDensityControl® sørger for. Jevnt 
og intensivt sprer den varme, luft og fuktighet i 
ovnsrommet - alltid slik det er best for kvaliteten og 
kvantiteten til dine produkter.

Svært følsomme sensorer i ovnsrommet 
føler og registrerer hvert sekund de gjeldende 
ovnsromforholdene slik at den nødvendige 
energimengden blir optimalt tilpasset maten. Dette 
gjøres nøyaktig og effektivt. Resultatet: Hylle for 
hylle konsekvent høy matkvalitet med minimalt 
ressursforbruk.

Dine fordeler:
• Dynamisk turbulens: enestående jevnhet på 

tvers av alle nivåer
• Aktiv avfukting: knasende skorper og sprø 

panering
• Maksimal dampmetting: ingenting tørker ut, 

selv ikke sensible matvarer
• Høy ytelse og maksimal temperatur til 300 °C:  

tradisjonelt grillmønster selv ved store 
mengder - kort oppvarmingstid og dermed 
minimalt energiforbruk
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Effektivt. Hygienisk. Sikkert.

Med Efficient CareControl rengjøres og avkalkes ditt 
SelfCookingCenter® automatisk og etter ønske uten tilsyn 
over natten. Avhengig av hvor skitten enheten din er avgjør 
den det mest effektive rensetrinnet og forslår optimal dosert 
mengde av rengjørings- og avkalkingsmiddel. 

Hvis ønskelig lagrer den en rengjøringsplan skreddersydd til 
dine driftstimer. SelfCookingCenter® rapporterer automatisk 
til de angitte tidene og sikrer alltid at du alltid har hygienisk 
rent og godt vedlikeholdt utstyr. 

Dyrt og vedlikeholdskrevende vannmykningssutstyr er ikke 
lenger nødvendig. Nye Efficient CareControl bruker rundt 30 
% mindre resurser enn forrige modell. Dermed koster det 
langt mindre enn en grundig håndvask og bruk av tabletter 
gjør betjeningen mye tryggere.

Ren og fri for kalk. 
Efficient CareControl.

Dine fordeler:
• Fast rengjøringsmiddel: Beskytter helsen ved å 

avstå fra flytende rengjøringsmiddel
• Påvisning av smuss med intelligente 

rengjøringsforslag: minimale drifts- og 
lønnskostnader

• Automatisk avkalking: ingen kostnader til 
avkalking eller vannmyking

• Oppretter en individuel rengjøringsplan:  
alltid rent og godt vedlikeholdt med 
glanshygienegaranti
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Kraftig. Sensibel. Nøyaktig.

Teknologi som gir deg mer.  
Fordi forskjellen ligger i alle detaljene.

Integrert energimåler
Du vet alltid hvor mye energi en enkelt ovns-
operasjon bruker og hvor mye energi du bruker 
per dag. Dataene vises både på displayet eller 
kan lastes ned.

LED-belysning med hyllesignaler
Den helt nye LED-belysningen sørger for opti-
mal opplysnig av ovnsrommet og hver enkel 
hylle - fra øverst til nederst og fra bak til foran. 
Energieffektivt, robust og lite vedlikehold. 
De nye valgfrie hyllesignalene gjør bruken 
av iLevelControl enda enklere. Et blinkende 
lys signaliserer hvilken hylle som skal tas ut 
eller lastes.

Remote-funksjon
Hvis ditt SelfCookingCenter® er tilknyttet et 
nettverk kan du enkelt kontrollere og overvåke 
det med din iPhone. Da har du full oversikt og 
er alltid fullt informert om hva som er på gang 
i enheten.

Ovnsromsdør med tredoble vinduer
Tredoble vinduer med det nyeste innen varme-
reflekterende belegg sikrer minimalt varmetap. 
Dermed sparer du ytterligere 10 % energikost-
nader. Ettersom alle vinduene kan rengjøres 
har du klar sikt i årevis. 

Innsetting på langs
Gjennom den smale døråpningen ved innset-
ting på langs blir energitapet mye lavere, selv 
når du betjener døren ofte i forbindelse med 
à la carte. Den lille åpningsradius krever også 
mindre plass. Til små mengder kan du også 
bruke 1/3- og 2/3-GN-beholdere. 

300 °C maksimum ovnsromtemperatur
Den spesielt solide konstruksjonen til SelfCoo-
kingCenter® tillater en ovnsromtemperatur 
på opptil  300 °C selv under kontinuerlig drift. 
Dermed er også spesiell bruk, som grilling eller 
sterk bruning mulig i store mengder.
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Intelligent 6-punkts sensor
Selv når kjernetemperatursensoren ikke plas-
seres korrekt beregner sensoren pålitelig det 
kaldeste punktet i produktet. Dette betyr at alle 
produkter alltid er perfekt tilberedt.

ClimaPlus Control®
Fuktigheten måles nøyaktig ved hjelp av sen-
sorer i ovnsrommet og reguleres prosentnøy-
aktig, avhengig av spesifikasjon. Etter behov 
fjerner systemet overskytende fuktighet eller 
tilfører ny fuktighet ved hjelp av dampgene-
ratoren. Selv ved større lastemengder får du 
dermed knasende skorpe, sprø panering, typisk 
grillmønster og saftige steker.

Posisjoneringshjelp
Den patenterte posisjoneringshjelperen for-
enkler korrekt plassering av kjernetempera-
tursensoren i flytende, myke eller svært små 
produkter.

Sentrifugalt fettutskillingssystem
Ikke lenger behov for å bytte eller rengjøre 
fettfiltrene, og likevel alltid ren luft i ovnsrom-
met. Ren smaksopplevelse

Friskdampgenerator
Dampgeneratoren er uunnværlig når du vil 
ha topp kvalitet på dampet mat. Den 100 % 
hygieniske friskdampen gir garantert høyeste 
dampmetting, selv ved lave temperaturer, for 
eksempel ved posjering.  I løpet av rengjørin-
gen blir dampgeneratoren automatisk avkalket. 
Dette gjør dyrt vannmykningsutstyr overflødig.

Integrert hånddusj med automatisk 
retur
En trinnløs stråledosering og ergonomisk 
håndtering gjør grovrengjøring, avtørking og 
påføring enda enklere. Den integrerte retur- og 
vannsperreautomatikken gir optimal sikkerhet 
og hygiene.

Dynamisk turbulens
Gjennom den spesielle geometrien i ovnsrom-
met og det kraftige viftehjulsystemet, som 
intelligent tilpasser dreieretningen og hastig-
heten til de respektive matvarene blir varmen 
alltid fordelt optimalt i ovnsrommet. Dette 
sikrer fremragende kvalitet på maten, selv når 
ovnen er fullastet. En integrert viftehjulbrems 
reagerer omgående og sikrer at viften står stille 
når døren åpnes. Dette gir ekstra sikkerhet.
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Bake modell

Sous-vide modell

3-følers versjon

Bakemodellen er utstyrt med geiderskinner for bakeplater 400x600 
mm. Geideravstand er 80 mm og geiderne er L-formet. Varmen 
distribueres optimalt takket være dynamiske luftsirkulasjonen i 
ovnskammeret. Selv de mest sensitive produktene er perfekt tilberedt.

Geiderstativet er avtagbart og kan byttes med GN-tilpasset standard 
stativ ved vanlig matlaging. Standard stativ kan bestilles som 
ekstrautstyr på bakemodellen.

Sous-Vide modellen har en spesielt tynn kjernetemperaturføler med 
bare ett målepunkt. Føleren er enkel å stikke gjennom vakuumposen 
og inn i produktet. Når sous-vide føleren benyttes er det kun mulig å 
bruke prosesser som er tilpasset sous-vide koking. Ovnen leveres også 
med standard 6-punkts kjernetemperaturføler.

Pluggen for alle kjernetemperaturfølere er plassert på venstre side av 
døren under kontrollpanelet.

3-følers versjonen har 3 kjernetemperaturfølere, hver føler med 2 
målepunkt. Du kan nøye kontrollere tre produkter på samme tid - 
alltid med perfekt resultat. Følerne er tydelig merket og i ulike farger 
for lettere bruk. Perfekt egnet for iLevelControl.

Du kan også bruke 6-punkts kjernetemperaturføler som er inkludert 
i leveransen. Pluggen for alle kjernetemperaturfølere er plassert på 
venstre side av døren under kontrollpanelet.
Holderen for følerne er plassert på ovnens venstre side.
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655 mm

567 mm

Nye SelfCookingCenter® XS.
Profesjonell kvalitet i mindre format.

Kammer GN 2/3Vi liker utfordringer. Nettopp derfor har vi gått i gang 
med noe som har virket umulig inntil nå. En liten ovn, 
men med full kapasitet, intelligens og effektivitet; 
SelfCookingCenter®. Etter intensiv forskning av våre 
fysikere, teknikere og kokker har vi lykkes i å redusere 
størrelsen uten at det går på bekostning av resultatet. 
Dette gir ovnen helt nye bruksmuligheter.

Den nye matlagingsovnen SelfCookingCenter® XS 
er et intelligent matlagingssystem i liten størrelse 
og passer inn i ethvert kjøkken. Og takket være 
det avanserte systemet, er det løsninger for både 
matlaging rett foran kundene og for en bestemt plass 
i restaurantkjøkkenet. Selvsagt får du alltid beste 
kvalitet, slik du forventer.

Matlaging betyr å jobbe med SelfCookingCenter® XS 
uten kompromiss: 100% kapasitet, 100% kvalitet, 
100% intelligens.

Passer til 1/2, 2/3, 1/3 og 2/8 GN-bakker. Kapasitet med stand-
ard geidere er 6x GN2/3-40 (geideravstand: 46 mm) eller 4x 
GN2/3-65 (geideravstand: 70 mm).

Metos SelfCooking Center Artikkel Dimensjon mm Elektrisk tilkobling
SCC XS 623 4342001 655x555x567 400V 3N~ 5.7 kW 10A 

Tilbehør Artikkel
Grill- og pizzabrett GN2/3 4342300 Trilax
Kryss og stripe grillrist GN1/2 4342302 Trilax
Kryss og stripe grillrist GN2/3 4342304 Trilax
MultiBaker GN1/3 4342306
MultiBaker GN2/3 4342308
Bake- og grillbrett GN2/3 4342310 Trilax
Steke- og bakepanne S Ø16 cm 4342312 Trilax
Steke- og bakepanne L Ø25 cm 4342314 Trilax
Stekerist rfr GN2/3 4342316
CombiFry GN1/2 4342318
CombiFry GN2/3 4342320
Superspike kyllingrist H4 GN1/2 4342322
Granittemaljert GN2/3-20 mm 4342340
Granittemaljert GN2/3-40 mm 4342342
Granittemaljert GN2/3-60 mm 4342344
UltraVent ventilasjonshette XS 4342346
Stativ UG I XS 4342348
Stativ UG I for Combi-Duo XS/XS 4342350
Vegghylle XS 4342352

MultiBaker GN2/3

Kryss og stripe grillrist GN2/3

Integrert hånddusj med auto-
matisk retur

Alt utstyr kan også leveres i 230V.
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Metos SelfCookingCenter 61

Metos SelfCookingCenter 101

Metos SelfCookingCenter 201

METOS SELFCOOKINGCENTER 101

● Kammer for GN1/1 i lengderetning
● Leveringen inkluderer avtagbare GN styreskinner
● 61/5 Bake modellen har 5 geidere for bakeplate 400x600 mm
● Sous-Vide modellen har en tynn kjernetemperaturføler for sous-vide produksjon
● 3x2 føler modellen har 3 kjernetemperaturføere med 2 målepunkt for intelligent geidernivå kontroll

METOS SELFCOOKINGCENTER 201

● Vogn for GN1/1 i lengderetning
● Låssytem for GN foran og bak på vognen
● Standard geidervogn har geideravstand på 63 mm (for 20 x GN1/1),

84 mm (for 15 x GN1/1) eller 80 mm (for 16 x GN1/1)
● 201/16 Bake modellen har 16 geidere for bakeplate 400x600 mm
● Sous-Vide modellen har en tynn kjernetemperaturføler for sous-vide produksjon
● 3x2 føler modellen har 3 kjernetemperaturføere med 2 målepunkt for intelligent geidernivå kontroll

● Kammer for GN1/1 i lengderetning
● Leveringen inkluderer avtagbare GN-styreskinner
● 101/8 Bake modellen har 8 geidere for bakeplate 400x600 mm
● Sous-Vide modellen har en tynn kjernetemperaturføler for sous-vide produksjon
● 3x2 føler modellen har 3 kjernetemperaturføere med 2 målepunkt for intelligent geidernivå kontroll

METOS SELFCOOKINGCENTER 61

Passer for 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, og 2/8 GN bakker. Geideravstand 68 mm. 61/5 og 61/5 Bake 
modeller er med 5 geidere, avstand 85 mm. Kapasiteten med standard geiderinnsats er 6 
x GN1/1 (40 mm eller 65 mm avhengig av produktet). Enheten innstalleres på stativ som er 
tilgjengelig som tilleggsutstyr. To 61 enheter eller en 61 og en 101 kan settes oppå hverandre 
ved bruk av CombiDuo stativ. 

Passer for 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, og 2/8 GN bakker. Geideravstand 68 mm. 101/8 og 101/8 Bake 
modeller er med 8 geidere, avstand 88 mm. Kapasiteten med standard geiderinnsats er 10 
x GN1/1 (40 mm eller 65 mm avhengig av produktet).  Enheten innstalleres på stativ som 
er tilgjengelig som tilleggsutstyr. To enheter, en 61 og en 101, kan settes oppå hverandre 
ved bruk av CombiDuo stativ. 

Gulvmodell med mobil geidervogn for GN1/1, passer for 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, og 2/8 GN bakker. 
Geideravstand 63 mm, 80 mm eller 84 mm. Kapasiteten med standard geidervogn er 20 
x GN1/1 40 mm eller 10 x GN1/1 65 og evt. 15 x GN1/1 65 mm med 15 geiders vognen. 
En mobil geidervogn er inkludert i leveransen. Den mobile geidervognen er utstyrt med 
fire dobble hjul, hvorav to av dem er låsbare, avtagbart kjørehåndtak og kondensvann-
oppsamlingsbrett med avløp.

Alt utstyr kan også leveres i 230V.

Metos SelfCookingCenter Artikkel Dimensjon mm Elektrisk tilkobling
SCC 61 4342010 847x776x782 400V 3N~ 11 kW 16A 
SCC 61/ 5 4342012 847x776x782 400V 3N~ 11 kW 16A 
SCC 61/ 5 Bake 4342014 847x776x782 400V 3N~ 11 kW 16A 
SCC 61 Sous-vide 4342026 847x776x782 400V 3N~ 11 kW 16A 
SCC 61 3 følere 4342025 847x776x782 400V 3N~ 11 kW 16A 

Metos SelfCookingCenter Artikkel Dimensjon mm Elektrisk tilkobling
SCC 101 4342050 847x776x1042 400V 3N~ 18,6 kW 32A 
SCC 101/ 8 4342052 847x776x1042 400V 3N~ 18,6 kW 32A
SCC 101/ 8 Bake 4342054 847x776x1042 400V 3N~ 18,6 kW 32A
SCC 101 Sous-vide 4342064 847x776x1042 400V 3N~ 18,6 kW 32A
SCC 101 3x2 følere 4342067 847x776x1042 400V 3N~ 18,6 kW 32A 

Metos SelfCookingCenter Artikkel Dimensjon mm Elektrisk tilkobling
SCC 201/20 4342082 879x791x1782 400V 3N~ 37 kW 63A 
SCC 201/15 4342088 879x791x1782 400V 3N~ 37 kW 63A 
SCC 201/16 4342089 879x791x1782 400V 3N~ 37 kW 63A 
SCC 201/17 4342086 879x791x1782 400V 3N~ 37 kW 63A 
SCC 201/16 Bake 4342098 879x791x1782 400V 3N~ 37 kW 63A 
SCC 201/20 Sous-vide 4342091 879x791x1782 400V 3N~ 37 kW 63A 
SCC 201/20 3x2 følere 4342081 879x791x1782 400V 3N~ 37 kW 63A 
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Metos SelfCookingCenter 62

Metos SelfCookingCenter 202

Metos SelfCookingCenter 102

METOS SELFCOOKINGCENTER 202

METOS SELFCOOKINGCENTER 102

METOS SELFCOOKINGCENTER 62

Passer for GN2/1 og GN1/1. Geideravstand er 68 mm (6 x GN2/1) eller 85 mm (5 x 
GN2/1). Kapasitet 6 x GN2/1 eller 12 x GN1/1 (40 eller 65 mm, avhengig av produktet). 
Enheten innstalleres på stativ som er tilgjengelig som tilleggsutstyr. To 62-enheter 
eller en 62 og en 102 kan settes oppå hverandre ved bruk av CombiDuo-stativ.

Passer for GN2/1 eller GN1/1. Geideravstand er 68 mm (10 x GN2/1) eller 85 mm (8 x 
GN2/1). Kapasiteten med standard geiderinnsats er 10 x GN2/1 eller 20 x GN1/1 (40 
eller 65 mm, avhengig av produktet). Enheten innstalleres på stativ som er tilgjengelig 
som tilleggsutstyr. To enheter, en 62 og en 102 kan settes oppå hverandre ved bruk 
av CombiDuostativ.

● Kammer for GN2/1 på tvers
● Leveringen inkluderer avtagbare GN styreskinner
● Tilleggsutstyr styreskinner 5xGN2/1 65mm, geideravstand 85mm

● Kammer for GN2/1 på tvers
● Leveringen inkluderer avtagbare GN styreskinner
● Tilleggsutstyr styreskinner 5xGN2/1 65mm, geideravstand 85mm

Gulvmodell med mobil geidervogn for GN2/1, passer for GN2/1 eller GN1/1. 
 Geideravstand 63 mm (20 x GN2/1) eller 84 mm (15 x GN2/1). Kapasiteten med 
standard geidervogn 63 mm er 20 x GN2/1 40 mm eller 40 x GN1/1 40 mm. Med 
standarvognen med 85 mm geider avstand er kapasiteten 15 x GN2/1 65 mm, eller 
30 x GN1/1 65 mm. En mobil geidervogn er inkludert i leveransen. Den mobile 
geidervognen er utstyrt med fire dobble hjul, hvorav to av dem er med bremser, 
avtagbart kjørehåndtak og kondensvann oppsamlingsbrett med avløp.

● Vogn for GN2/1 på tvers
● Leveringen inkluderer mobil geidervogn
● Låssytem for GN foran og bak på vognen
● Standard geidervogn har geideravstand på 63 mm
( for 20 x GN2/1 ) eller 84 mm ( 15 geiderskinner )

Spør etter gass modeller.

Metos SelfCookingCenter Artikkel Dimensjon mm Elektrisk tilkobling
SCC 62 4342042 1069x976x782 400V 3N~ 22,3 kW 32A 

Metos SelfCookingCenter Artikkel Dimensjon mm Elektrisk tilkobling
SCC 102 4342074 1069x976x1042 400V 3N~ 36,7 kW 63A

Metos SelfCookingCenter Artikkel Dimensjon mm Elektrisk tilkobling
SCC 202/20 4342092 1084x996x1782 400V 3N~ 65,5 kW 100A
SCC 202/15 4342096 1084x996x1782 400V 3N~ 65,5 kW 100A 
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