
Met de Sirocco haalt u een innovatieve HR bakwand in huis: een alleskunner voorzien 
van modern eigentijds bedieningsgemak. De ergonomische afmetingen en de royale 
afzetruimtes zorgen voor veel werkplezier. Contacteer ons voor meer informatie.
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The best or nothing

Sirocco



Topresultaat door research en innovatie

Enkele peilers van de Sirocco op een rijtje

Met de Sirocco haalt u het nieuwste van het nieuwste in huis op het 
gebied van hoog rendement bakwanden. De Sirocco is een inno-
vatieve alleskunner voorzien van eigentijds bedieningsgemak en met 
de oerdegelijke kwaliteit waar HEGRO van oudsher om bekend staat.

Smart Controller
De Sirocco is uitgerust met een intelligente Smart 
Controller. Hiermee bedient u uw bakwand met 
soft touch vingerbewegingen. Talloze klantspeci-
fieke instellingen kunt u zelf programmeren. Denk 
daarbij aan:
•  olietemperatuur instelling
•  het in- en uitschakelen van verlichting 
•  het aan- en uitzetten van de afzuiging
•  service informatie aflezen
•  uw persoonlijke naamsvermelding in het 
 bedieningspaneel laten verschijnen

Alle denkbare veiligheidsnormen
Fabrieksmatig zijn een reeks aan beveiligingen 
aangebracht waarmee de Sirocco voldoet aan 
de hoogst denkbare veiligheidsnormen:
• een bain marie met watergebrekbeveiliging
•  digitale bakplaatbesturing met één of 
 meerdere zone’s
•  ketelleegstand beveiliging
•  olievetniveau beveiliging
•  drie dubbele elektronische temperatuur-
 bewaking

Royale afzuitruimte
Naast de fritesvergaarbak is er een zeer royale 
afzetruimte gecreëerd voor het onder handbereik 
opstellen van verpakkingsmaterialen of sauzen. 
Uiteraard behoort plaatsing van een mayonaise- 
en/of currysaus-doseerstation in combinatie met 
een uienvoorraadschaal tot de mogelijkheden.

Bedien uw bakwand met uw smart phone
Nooit meer ‘s avonds thuis twijfelen over de vraag 
of u wellicht iets bent vergeten uit te zetten. U 
bedient gewoon op afstand uw bakwand met uw 
smart phone. Zo kunt u bijvoorbeeld -als inbraak-
preventie- de verlichting van uw oven ‘s avonds 
voordat u naar bed gaat pas uitschakelen. Ook 
kunt u de afzuiging van uw bakwand op het door 
u gewenste moment in- en uitschakelen. In de 
winterperiode scheelt dat aanzienlijk op de ver-
warmingskosten. Kortom: deze toegepaste techniek 
beïnvloedt uw energie nota in zeer positieve zin. 

Sirocco
1. Robuuste alleskunner met 
 intelligente Smart Controller

2. Subliem weggewerkte ledspots 
 dragen zorg voor een goede 
 werkplekverlichting en een 
 perfecte product uitstraling. 

3. Optioneel: verlichte bedrijfs-
 naam in de achterwand.

4. Het zorgvuldig fijngeslepen 
 roestvrijstaal is op speciaal 
 verzoek van HEGRO als 
 finishing touch nageborsteld. 
 Dit om te voldoen aan de 
 HACCP wetgeving.

5. Deuren met verlopen hand-
 grepen en geïntegreerde 
 ledverlichting. Kies uw eigen 
 kleur d.m.v. de afstands-
 bediening. 

6. Het bovenblad is voorzien van 
 80 millimeter hoge opstaande 
 rand. Laat de frieten maar 
 omhoog bruizen en het vet  
 overstromen, lekkage naar 
 buiten is niet mogelijk. Het 
 voorbakken is nu echt een  
 genot!

7. Bedien uw bakwand op 
 afstand met uw smart phone, 
 waar ook ter wereld.


