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PREČO POUŽÍVAŤ  PARNÚ RÚRU SO SYSTÉMOM VSTREKOVANIA PARY

Úvod 
Spoločnosť Falcon neustále rozširuje svoju ponuku sporákov a medzi prvými uvádza na trh sporák NEXUS 
Steam. Je to inovatívny sporák s multifunkčnou rúrou a parnou rúrou s dvom funkciami (naparovanie - 100 
°C a grilovanie - 1500 W) s predprogramovanými funkciami na prípravu zeleniny, rýb a mäsa a s funkciou 
odstránenia hrdze.

• Parná rúra má automatické programy na pečenie 
mäsa, rýba a zeleniny.

• Vyhrievacie teleso zabudovaného grilu, umožňuje aby 
sa rúra mohla používž ako plne funkčný gril.

• Prívod vody nie je potrebný; nádrž na vodu je 
odnímateľná. Dopĺňanie a umývanie je jednoduché

• Vodná nádrž obsahuje dostatok vody na 60 minút 
pečenia, ak sa počas pečenia neotvárajú a 
nezatvárajú dvierka. Ak sa pri pridávaní jedla dvierka 
otvárajú a zatvárajú, zásoba vody vydrží 30 minút.

• Jednoduché čistenie. Vďake pare sa nič nepripáli na 
povrch rúry z nerezovej ocele.Na odstránenie 
kondenzovanej pary v rúre, stačí použiť pribalenú 
absorbčnú špongiu.

• Má rýchlejší čas vyhriatia ako rúra so saunovým systémom
• Zdravá príprava, bez pridania tuku alebo oleja
• Uchováva viac živín ako varenie vo vode.
• Uchováva jedlo šť avnaté
• Varenie metódou Sous-vide
• Bezpečnejšie ako varenie v nádobách s vriacou vodou
• Menej stresujúcejšie ako obsluhovanie niekoľkých nádob na varnom panely

Existujú dva druhy parných rúr: rúra na princípe 
sauny, kde sa para vytvára vnútri rúry pomocou 
kvapkajúcej vody na horúci spodok rúry, a rúra na 
princípe vstrekovania, kde sa vytvára para mimo rúry 
a do rúry sa vstrekuje.

Parná rúra so vstrekovacím systémom dosiahne 
požadovanú teplotu rýchlejšie. Uchováva živiny v 
jedle a zároveň zachováva jeho farbu. Metóda 
vstrekovania pary uzatvorí živiny v jedle a 
nedochádza k prenosu chutí a preto je možné piecť  
sladké a slané jedlá naraz
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AKO FUNGUJE PARNÁ RÚRA JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE



BIELA

Prevedenie: Hladký chróm 110cm

ČIERNA NEREZ BRIDLICOVÁ ŠEĎ

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

• 2 Rúry:
Ľavostranná rúra - multifunkčná rúra s 10 funkciami
vrátane funkcie rýchleho predhriatia
Pravostranná   rúra– parná rúra so vstrekovacím systémom
so zabudovaným grilom a s výklopnými dvierkami

• Praktický pekáč
• Samostatný vysúvací gril deluxe Glide-OutTM (s dvojitým

obvodom ) s roštom so 4 spôsobmi využitia.
• Plynová varná doska s 5 horákmi, vrátane multi-ring horáka,

držiaka na wok, multizónou s 2 indukčnými zónami a
platňou na grilovanie.

• Zásuvka na kysnutie chleba
• Sklenené dvierka

Plyn (DF)

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI 

VYBAVENIE VARNEJ DOSKY

NEXUS STEAM
TYP VARNEJ DOSKY PLYN (DF)
ŠÍRKA (mm) 1092
VÝŠKA PO VARNÚ PLATŇU (mm) MIN/MAX 905 / 930
HĹBKA VRÁTANE /BEZ RUKOVÄTE (mm) 604 / 648
VÝKON VARNEJ DOSKY (kW) 3.00

1.70
1.70
1.00
3.50

CELKOVÝ VÝKON VARNEJ DOSKY (kW) 10.90
ELEKTRICKÝVÝKON MULTIZÓNY 230V (kW) 2.20 (2 x 1.10)
JEDNOFÁZOVÉ PRIPOJENIE  (A) 52.00
TROJFÁZOVÉ PRIPOJENIE (A) 3 x 25

GRIL SAMOSTATMÝ VÝSUVNÝ GLIDE-OUTTM 
GRIL + GRIL PARNEJ RÚRY

VÝKON GLIDE-OUT™ GRILU (kW) 2.30
VÝKON GRILU PARNEJ  RÚRY (kW) 1.50
MAX. TEPLOTA - MULTIFUNKČNÁ RÚRA 260 °C
MAX. TEPLOTA - PARNÁ RÚRA 100°C
KAPACITA – MULTIFUNKČNÁ RÚRA (LITRE) 79
ENERGETICKÝ VÝKON – MULTIFUNKČNÁ RÚRA A
KAPACITA  – PARNÁ RÚRA (LITRE) 35
 MATERIÁL CAST IRON
TYP ČASOVAČA OBE RÚRY SÚ DIGITÁLNE
OSVETLENIE RÚRY OBE RÚRY
OBLOŽENIE RÚRY: KATALYTICKÉ (C) / 
SMALTOVÉ (E) /  NEREZOVÁ OCEĽ (SS) MFO: C / SO: SS

Rozmery rúry sú len informačné, nemali by byť použíté na vyrátanie rozmerov 
nádob na pečenie. 

NEXUS Steam

(zapálnie jednou rukou)

PLYNOVÁ VARNÁ DOSKA 
S MULTI-ZÓNOU
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Exkluzívny distribútor pre  SR a ČR:

www.falconworld.com

Copyright © AGA Rangemaster Limited 2018 
Značka, slovné spojenia a logá sú registrované obchodné značky spoločnosti AGA Rangemaster s.r.o.
AGA je obchodná značka spoločnosti AGA Rangemaster Limited 
Registerovaná v Anglicku a Walse pod registračným číslom 3872754 
Registrované sídlo: AGA Rangemaster, Meadow Lane, Long Eaton, Nottingham, NG10 2GD, United 
Kingdom
Spoločnosť Falcon neustále hľadá vylepšenia v technických parametroch, dizajne a výrobe produktov, to 
znamená, že pravidelne dochádza k zmenám. Napriek tomu, že sa snažíme aktualizovať naše publikácie, 
tento manuál nepovažujte za neomylný návod k aktuálnym technickým parametrom.
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VERIX, s.r.o
Nezvalova 24, 821 06 Bratislava
verix@verix.sk, 
www.verix.sk
tel.+421 2 45 52 48 15
Mobil: +421 915 350 400




