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Szanowni Państwo! 
 

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu urządzenie multifunkcyjne 
renomowanej włoskiej firmy CATTABRIGA  

 

Babychef 
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Babychef 
 
 Babychef to idealne urządzenie wielofunkcyjne wykorzystywane do 

produkcji lodów, kremów, włoskiej granity czy sosów. 
 Babychef zajmuje bardzo mało miejsca sprawdzi się zarówno w dużej 

restauracji jak i małej kawiarni. 
 Zaawansowana technologia umożliwia łatwe przygotowanie 

dowolnego przepisu, nawet tego najtrudniejszego.  
 Urządzenie przyrządza zarówno cieple jak i zimne mieszanki. Posiada 

specjalnie zaprojektowaną podwójną pokrywę, która pozwala w łatwy 
sposób na przejście z trybu lodowego na cukierniczy czy 
gastronomiczny.  

 Pokrywa dzięki swojej budowie jest łatwa w utrzymaniu czystości oraz pozwala w prosty sposób 
na dodanie mieszanki czy dodatków w trakcie pracy urządzenia.  

 Urządzenie posiada wyjątkowe mieszadło. 
Dzięki 15 trybom prędkości poradzi sobie 
zarówno z ciepłymi jak i zimnymi 
mieszankami. Pomaga to zoptymalizować 
zmianę fazy i zaoszczędzić aż do 30% 
energii elektrycznej. 

 Urządzenie jest w stanie utrzymać 
strukturę produktu przez nieokreślony 
czas, bezpośrednio w cylindrze. W trybie 
przechowywania użytkownik musi po 
prostu dodać płynną mieszankę i ponownie uruchomić urządzenie – mieszanka jest gotowa po 
6 minutach do podania. 

 System grzewczo-chłodzący pozwala na odpowiednie przetwarzanie małych ilości produktu. 
 Urządzenie nagrzewa się do 105 stopni. 
 Babychef posiada łatwy w obsłudze panel sterowania oraz może być sterowany zdalnie poprzez 

aplikacje. 
 Do urządzenia jest dołączona specjalna szpatuła ułatwiająca ekstrakcje produktu oraz książka 

kucharska z ponad 100 przepisami!  
 Dane techniczne  

 
 

* Ilość wyprodukowana w jednej partii i czas produkcji różnią się w zależności od użytej mieszanki; wartości „Max” odnoszą się do  
klasycznych lodów w stylu włoskim. 

Rodzaj: Babychef 
Pojemność cylindra (kg) 2 

Ilość mieszanki w jednym cyklu (kg)  
1-2 

Ilość wyprodukowanych lodów w cyklu (l)  
1.3-2.6 

Ilość wyprodukowanej kremu w cyklu  1-1.5 
Moc (kW)  1.84 
Chłodzenie kondensatora woda/powietrze 
Energia elektryczna  230/1/50 Hz 
Waga netto/brutto (kg) 62 
Wymiary WxDxH(mm)  50/55/42 


