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Dokonalé pečenie.  
 

 

• Neapolis je nová pec vyvinutá v Moretti Forni.  Použili 

sme všetky naše skúsenosti na dosiahnutie najvyššej 

teploty pri pečení aká kedy bola dosiahnutá v 

elektrickej peci na pizzu (510°C). 

 
• Neapolis umožňuje upiecť pizzu za menej ako 

1minútu. 

 
• V Moretti Forni dosiahli tento výnimočný výsledok 

vďaka 70-ročným skúsenostiam pri vývoji pecí. 

  

• Neapolis: pec na pečenie dreva sa mení na 

elektrickú. Výnimočný pekársky prístroj s 

prvotriednym dizajnom, ktorý rešpektuje tradície. 

  

• Neapolis rieši problém so skladovaním aj nákupom 

dreva a tiež enviromentálnou záťažou spôsobenou 

exhalátmi. 

  
• Neapolis je vybavená elektronickým riadením 

teploty: po nastavení požadovanej teploty udržuje 

toto nastavenie po celý čas pečenia. Nová 

generácia softvéru garantuje vždy dokonalé 

pečenie. 

 
• Neapolis rešpektuje životné prostredie: predný otvor 

je navrhnnutý na šetrenie energie: spotreba len 

6,5kW/h pri výkone 200 pízz za hodinu. 

 

• Neapolis je vyrobený z prvotriednych materiálov 

umožňujúcich vynikajúcu izoláciu aj napriek vysokej 

vnútornej teplote – môžete sa dotknúť povrchu bez 

toho, aby ste sa popálili. 

 
• 13 medzinárodných patentov ochraňuje techno-

lógiu Neapolis, aby sme Vám mohli ponúknuť túto 

unikátnu elektrickú rúru.  
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Dokonalé pečenie.  

Funcionalita: 

Maximálna teplota  510°C  

Vyhrievanie pomocou odporových 

cievok s optimalizovaním teploty, 

Samonastaviteľné vnútorné 

deflektory, Denný časovač zapnutia, 

Kontinuálne monitorovanie teploty 

pomocou termoelektrického článku, 

Odvod pary nastaviteľný pomocou 

ručnej klapky, 55 mm hrubá platňa s 

vymeniteľným varným povrchom 

“biscuit” umiestneným na povrchu 

platne, COOL AROUND® 

TECHNOLOGY priedušný 

medzipriestor, Odnímateľný kryt otvoru 

pece z nerezovej ocele  

s tepelne odolnou rúčkou,  

Dvojitá izolácia s vysokou hustotou,  

20 prispôsobiteľných programov, Eco-

Standby Technology® 

 

 

Rozmery pece: 

Výška: 93,6 cm 

Hĺbka: 178,6 cm 

Šrka: 108,4 cm 

Hmotnosť: 385 kg 

Vnútorná plocha: 0,84 m² 

 
Celková kapacita pece: 

Pizza Ø 330mm:                     6 ks 

 
Pripojenie a výkon: 

Štandard: AC V400 3N 

Na objednávku: AC V230 3 

Kmitočet: 50 / 60Hz 

Príkon: 14,7 KW 

Priemerná spotreba: 6,5 KWh 

 
Kysiareň s tepenou reguláciou: 

Pripojenie: AC V230 1N 

Príkon: 1,5 KW 

Priemerná spotreba: 0,8 KWh 

Skryté kolieska s brzdou  

Nastaviteľné zásuvy na plechy 
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