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Data papier

Het via een app regelbare tafelapparaat in GN 1/1 maat met energiezuinig ceran ko-

okveld, verdeeld in twee gescheiden zones, dient voor individueel afgestemd regene-

reren van bevroren/koude gerechten of het warmhouden van GN-thermoplates®. Voor 

veilig te bedienen, multifunctionele catering met de beste kwaliteit van de gerechten 

en HACCP-conforme veiligheidsmeldingen via een LED-display en de app. Met de 

Rieber CONNECT Cockpit kan de gebruiker zelf individuele K|POT® programma‘s 

opstellen en vervolgens naar het ceran kookveld sturen, voor altijd perfecte resultaten 

met één druk op de knop, ook geschikt voor Cook & Freeze gerechten.  

De twee “CONNECT functies” op de draaiegelaar bieden de volgende opties: Via 

de “QR-code-functie” kunnen door scannen van een K|POT®-QR-code via de app, 

vooraf gedefinieerde, afgestemde programma‘s direct naar de K|POT® CONNECT 

worden verzonden. Met behulp van deze functie kan een gewenst tijdstip voor het 

einde van de regeneratie worden gekozen. Hiermee kunnen meerdere gerechten 

met verschillende programmalengte op de juiste tijd voor de opening van het buffet 

worden getimed. Als alternatief is het mogelijk om via de “Smartphone-functie” een 

zelf opgesteld programma met 6 regenereer- en 4 warmhoudprogramma‘s vanuit 

de app te selecteren en verzenden. Bij activeren van de “Kook-functie” via de app, 

staan er 6 kookstanden op de draairegelaar ter beschikking. De K|POT® CONNECT 

is ook zelfstandig zonder app/internetverbinding volledig functioneel, de als laatste 

opgeslagen programma‘s kunnen “offline” worden opgevraagd. De beproefde K|POT® 

standaardprogramma‘s kunnen in de CONNECT Cockpit door de gebruiker zelf wor-

den aangepast of opnieuw worden opgesteld, met automatische overgang naar de 

warmhoudmodus en HACCP-melding.

K|POT® CONNECT 1/1-
ck-2200 zwart
De digitale en app-gestuurde horecakeuken.
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T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S
K|POT® CONNECT 1/1-ck-2200 zwart

V O O R D E L E N

RVS behuizing, roestvast, hygiënisch, hoogwaardige 

poedercoating g(zijdemat zwart). 

 

Veilig te bedienen ceranveld, bediening via de app of 

zelfstandig, verdiept geplaatst. 

 

Individueel op te stellen programma‘s, eenvoudig op te 

vragen via de CONNECT app of een QR-code. 

  

LED-CONNECT module met kleurindicatie (oranje - 

programma actief, blauw - radiografische verbinding, 

groen - programma gereed, rood - HACCP overschrij-

ding). 

 

Kostenbesparing tijdens gebruik: ca. 60 cent per uur 

(kW t.o.v. brandpasta). 

 

Compatibel met GN-maten: ca. 30% ruimtewinst t.o.v. 

rond. 

 

Transportveilig afzinkbare draaischakelaar, met twee 

digitale CONNECT-standen. 

 

Antislip door rubberen voetjes aan de onderkant van de 

behuizing. 

 

Geen losse onderdelen daardoor gemakkelijk schoon 

te maken. 

 

Ceranglas is eenvoudig te reinigen met een ceranglas 

krabber.

T E C H N I S C H E  S P E C I F I C AT I E S

Afmetingen 533 x 378 x 96 mm

Materiaal RVS 1.4301 (CNS)

Gewicht 6,8 kg

Aansluitwaarde 2.200 W

Nominale spanning 1N AC 220-240 V 50/60 Hz

Type stekker Randaardestekker (Typ F)

Beschermingsklasse IPX0

Kabellengte 1.500 mm

Bestelnummer 84 01 20 85

84 01 20 85 / 08 06 2020. Technische wijzigingen, vergissingen en fouten voorbehouden. Afbeeldingen vergelijkbaar.


