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Leventi is al ruim 40 jaar een toonaangevend merk 
op het gebied van bake-off ovens en combisteamers. 
Door de kwaliteit en duurzaamheid, de ruime keuze 
in modellen en uitvoeringen en de lage operationele 
kosten die de Leventi ovens met zich meebrengen 
is Leventi één van de meest gebruikte ovens in de 
foodservice, retail- en institutionele markten. 

Nu komt Leventi met een nieuwe innovatieve oven 
die het gebruiksgemak naar een hoger level zal 
brengen in uw keuken; namelijk de Leventi me. 
De Leventi me is uitgerust met CookTablet® en 
SmartChef® technologie die u complete controle  
zal bieden tot in de toppen van uw vingers!    

   “complete controle 
tot in uw vingertoppen...”

More about

Scan de QR code of ga naar:  
www.leventi.me

CookTablet®

Bediening zoals uw Smartphone of tablet
Gebruiksvriendelijk
Interactief, intuïtief en efficiënt

SmartChef®

Uw automatische kook-piloot

BlueCycle®

Volautomatische reiniging

Effectief, veilig en zuinig

Lage kosten: E1,50 per reiniging

GreenLabel®

Maatschappelijk verantwoord koken
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gebruiksvriendelijke  
Android touch bediening

CookTablet®

CookTablet® werkt met Android touch-bediening 
net zoals uw Smartphone of tablet en supersnel 
doordat de oven direct reageert op uw aanraking. 
Hierdoor wint u waardevolle tijd en vermijdt u 
onnodige stress in de keuken. Dankzij de heldere 
menustructuur van de CookTablet® is de Leventi 
me nog makkelijker en efficiënter te bedienen. Het 
nieuwe combisteamen heeft u zo in de vingers!

BlueCycle®

De Leventi me ovens zijn uitgerust met het  
praktische, veilige en zuinige BlueCycle®.  
Dit volauto matische systeem reinigt niet enkel  
de ovenkamer, maar zorgt ook voor onderhoud  
van de oven waardoor een probleemloos gebruik  
en een langere levensduur gegarandeerd worden. 
Stel de oven in om automatisch te reinigen… de 
oven schakelt zichzelf uit nadat deze klaar is met 
reinigen. Zo verliest u nog minder tijd en staat uw 
Leventi me de volgende ochtend weer klaar voor  
de strijd. Een volledige reinigingsbeurt kost  
slechts E 1,50!

Gebruik de functie Hetelucht 
voor bakken. Om een superieur 
bakresultaat te garanderen is het 
mogelijk de ventilatorsnelheid 
aan te passen, te veel aan vocht 
te verwijderen door de klep 
open te zetten of juist vocht  
toe te voegen door directe 
stoominjectie. 

Gebruik de functie Stomen om 
volledige schalen aardappelen, 
rijst, pasta, groenten en eieren 
perfect te koken.

CombiSmart® biedt de  
mogelijkheid om stoom te  
controleren in 10 stappen.  
De oven blijft tot op de graad 
nauwkeurig gedurende het  
hele bereidings  proces.

In de functie Advanced  
vindt u verschillende  
bijkom stige programma’s  
zoals voorver warmen, rijzen  
en afkoelen.

Gebruik Favorieten om uw  
meest gebruikte recepten op  
te slaan en zo nog sneller te 
kunnen gebruiken.

Met een geheugen die tot 500 
recepten kan opslaan, ben je 
verzekert van consistente en 
optimale resultaten. Een recept 
kan uit max. 15 stappen bestaan.
Alle recepten kunt u e-mailen en 
met een USB-stick overzetten.

Zorgt voor het perfect regene-
reren van afgekoelde gerechten 
met behoud van smaak,  
voedingswaarde en presentatie!

SmartChef® zorgt automatisch 
voor het bereidingsproces en 
optimale instellingen. De oven 
past zich aan op het door u 
aangegeven eindresultaat! 

BlueCycle® is een geheel  
automatisch, praktisch, veilig  
en zuinig reinigingssysteem  
dat niet alleen de ovenkamer 
reinigt, maar eveneens zorgt  
voor onderhoud van de oven.

ClimaOptima® berekent steeds  
de juiste vochtigheidsgraad  
en voegt precies de juiste 
hoeveelheid stoom toe of  
laat deze ont  snappen in  
geval het teveel wordt.

De Leventi me is ontwikkeld om maximaal te  
presteren met een minimum aan verbruik van  
water en elektriciteit. Omdat de oven zelf nadenkt 
wordt er enkel de strikt noodzakelijke hoeveel-
heid water en elektriciteit verbruikt tijdens het 
bereidings proces. Zo gebruikt de oven alleen de 
energie die nodig is en betaalt u nooit teveel.

De Leventi me wordt op een maatschappelijk  
verantwoorde manier geproduceerd met de  
beste materialen, onderdelen en componenten. 
Deze staan garant voor nog betere en zuinigere  
prestaties, maar ook voor een hoge kwaliteit en  
dus een probleemloze en lange levensduur.

lage operationele kosten en  
energiebesparende techniek

laag energieverbruik 
effectieve reiniging

SmartChef®

Dankzij SmartChef® technologie is de Leventi me 
een echte partner in de keuken. Dankzij SmartChef® 
herkent de oven automatisch het gerecht en de 
hoeveelheid die u wenst te bereiden. Dit door zeer 
eenvoudig het type product en het gewenste resul-
taat te selecteren uit het menu. SmartChef® zorgt 
vervolgens voor het perfecte bereidingsproces en 
de optimale instellingen. Zo kunt u uw gerechten 
aan de Leventi me toevertrouwen en creëert u meer 
tijd voor essentiële zaken zoals menuplanning en 
presentatie.

meer tijd voor 
presentatie

GreenLabel®


