
multifunkční zařízení 2 x 29 litrů
JIPA JUMP 101DS



Až 40%

Výhody

Užijte si snadné ovládání na
barevné dotykové

obrazovce s možnos�
jazykových mutací.

Snadné ovládání Vysoká kvalita
Připravujte pokrmy v té nejvyšší
kvalitě! S naší technologií to

snadno zvládnete.

Bezpečnost
Naše zařízení dbají na vysoké
standardy bezpečnos� práce.

• Vhodné do každé kuchyně hloubka jen 850mm

• Snadná manipulaci při transportu a instalaci

• Bezpečný systém napouštění vody

• Varná plocha 2x 20dm²

• Spříkonem jen 25kW

• Vše na 1m²

• Automa�cký zdvih košů smožnos� vaření se
zavřeným víkem

• Dvě na sobě nezávislé nádoby o objemu 2x
29 litrů, což odpovídá kapacitě až 200 porcí

• Elektronické, plně odnímatelné odpadní
výpustě – pro větší hygienu a snadnější
čistění

• Mul�funkční zařízení spevnou, stabilní
konstrukcí a šířkou pouze 128 cm

• Dotykový panel s10“ displejem – umožňuje
ovládat obě nádoby současně

• Samostatně stojící, s možnos� zabudování
do varného bloku

• Umožňuje jednoduché
a intui�vní ovládání
obou pánví současně na
jednom displeji.

• Dotykový 10“ displejem
přizpůsoben zátěžovým
podmínkám. Lze jej
ovládat i vhygienických
(gumových) rukavicích.

• Moderní a přehledný
design, který umožní
snadné a rychlé
nastavení.

• Přednastavené postupy
a recepty.

• Možnost uzamčení
displeje.

jipa control
• Funkčnost, ergonomie

a atrak�vní vzhled

• Jedinečný užitný objem
2x29 litrů

• Použité materiály
a technologie zpracování
varného prostoru
eliminují náklady
a energii na údržbu

• Patentovaný komínek ve
víku pro odvod
přebytečné páry

• Robustní klika pro
bezpečné otevírání víka

• Ergonomická
samonavíjecí sprcha

jipa design
• Elektronicky ovládané

výpustě pro maximální
dodržení hygieny

• Dávkování vody
spřesnos� na 1 dl

• Automa�cký zdvih košů

• Noční vaření vkoších
smožnos� uzavřeného
víka

• Elektrická zásuvka

• Vícebodová teplotní
sonda pro okamžitou
kontrolu teploty v jádru
masa

• USB port

• Izolace vany nižší
spotřebu energie

• LAN port pro připojení
do sítě

jipa be smart

Unikátní vlastno� JIPA JUMP 101DS

V čem jsme jedineční
Rádi bychom Vám představili náš nový přírůstek do rodiny JIPA JUMP 101DS.Máte požadavek vařit,
smažit, restovat jakož i vařit přes noc či přípravovat pokrmy à la carte – přístroj JIPA JUMP 101DS vždy
nabídne op�mální řešení, ať už jsou individuální požadavky vaší kuchyně jakékoliv.

Tento všestranný přístroj vsobě slučuje funkce běžných varných přístrojů, jako je grilovací deska, pánev,
kotel, fritéza, sou vide vařič…..atd. Při požadavku pouhý 1m² ušetříte až 30% prostoru a přesto máte vše při
ruce.

Pro oblast HORECA, společné stravování (jídelny, kantýny, menzy, školní stravování…..) ale i Nemocnice,
lázeňské provozy. Tam všude najde JIPA JUMP 101DS své uplatnění.

• Nejvyšší úspora energie

• Šetrné kživotnímu prostředí

• Vysoká bezpečnost

• Robustnost zařízení

• Skvělé výsledky vaření vrekordním čase

• Maximální flexibilita na minimální ploše

• Minimální nutnost sledování akontroly

• Inteligentní řídicí systém

JIPA JUMP 101DS

Až
40%

Úspora energie
Ušetřete energii při vaření, smažení

a ostatních přípravách pokrmů.
Naše jedinečná technologie šetří

peníze.

Až
60%

Úspora vody
Automa�cký systém napouštění
vody s přesnos� na 1 dcl. buďte

šetrní k přírodě.

Úspora času
Připravujte pokrmy rychle,
efek�vně a ušetřete čas.

Až 60%

Úspory



Automa�cké napouštění
vodouMěrka množství teku�n

Odvod nadbytečné páry

Integrovaný odpad

Zásuvka
(230V/16A USB Zásuvka)

Dotykový diplej 10"
Automa�cký zdvih košů

Sprcha
(s automa�kckým navýjením)

Vícebodová sonda
(pro měření teploty jádra suroviny)

multifunkční zařízení 2 x 29 litrů
JIPA JUMP 101DS



Rošt pro noční vaření

Manipulační vozík
• varné a fritovací koše
• hygienická kolečka s aretací
• vyjímatelná odkapová vana pro snadnou údržbu
• bezpečná manipulace

• rozměr 600x860x1600 mm
• hmotnost 25 kg
• kapacita 6 košů

Přehled příslušenství

Polévka
(0,25l)

116 porcí

nádoba

Smažený
řízek
100g

140 ks

nádoba

1 hod

Těstoviny
sušené

100 porcí

nádoba

1 hod

Restované
maso
kostky

6 kg

nádoba

Dušené maso
v základu

15 kg

nádoba

Vařené
maso

17 kg

nádoba

Dušená
rýže

7kg

nádoba

Puding

20 litrů

nádoba

Příklady kapacit

Ostatní příslušenství
• Varný koš F
• Fritovací koš F
• Špachtle s držadlem
• Špachtle bez držadla
• Rameno na automa�cký zdvih košů

• Rošt na tn – úpravu 1/1
• Síto
• Podestavba se vsuny pro GN
• Podestavba chlazená
• Podestavba holdovací skříň

Koš na alacart

• plnění, filtrování a hygienické uchovávání oleje

• předehřev pro rozpuštění ztuženého tuku

• bezpečné filtrováníoleje o maximální

teplotě 200 stupňů

• vyjímatelný a omyvatelný filtr

• bezpečnostní aretace napájecího kabelu

Filtrační olejový vozík
• bezpečnostní rukojeť

• hygienická kolečka s aretací

• otočné napouštěcí rameno

• rozměr 625x625x1150mm

• hmotnost 65 kg

• kapacita 50 l

• hygienická kolečka s aretací
• dotykové ovládání
• rozměr 600x780x990 mm
• hmotnost 55 kg
• nosnost 40 kg

• snadná manipulace při vyprazdňování pánve
• bezpečnostní rukojeť
• bezpečnostní aretace napájecího kabelu
• snadné vyjmu� GN

Elektricko bateriový zdvižný vozík



Váš partner:

JIPA Interna�onal s.r.o.
Formanská 6,14900 Praha-Újezd

Česká republika

info@jipainterna�onal.cz
www.jipainterna�onal.cz


