
A vezető gyártótól a melegétel készítés számára

SelfCookingCenter®
®



Vállalat

Tökéletes szerkezet. 
Tele hasznos megoldásokkal.
Zseniálisan egyszerű.
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Szívélyesen üdvözöljük!
Mióta 35 évvel ezelőtt feltaláltuk 
a Combi párolót, fűt minket a 
becsvágy, hogy a világ szakácsainak 
kezébe adhassuk a melegétel-
készítés legjobb eszközét. Ennek 
során arra összpontosítunk, hogy 
olyan megoldásokat fejlesszünk ki, 
melyek egyesítik a hatékonyságot 
az egyszerűséggel, segítik a 
kreativitást és a sokszínűséget, 
valamint biztosítják a folyamatos 
csúcsminőséget.

Vállalatunk célkitűzése
Azoknak az embereknek, akik nagy- vagy üzemi 
konyhákban meleg ételkészítéssel foglalkoznak, a lehető 
leghasznosabb segítséget nyújtani.

A melegétel készítésnek sok köze van a mérnökök művészi tudásához és a 
táplálkozástudományhoz, de mindenek előtt a konyhaművészethez.

Ezért mi nem csak a szakácsokért tevékenykedő vállalat, hanem több, mint 
250 konyhafőnökkel a szakácsok vállalata is vagyunk.

Végül is magunkat elsősorban nem gépgyártóknak, hanem inkább innova-
tív, problémamegoldó szakembereknek tartjuk. Elsősorban ügyfeleink és az ő 
vendégeik hasznára és elégedettségére gondolunk.

Éppen emiatt foglalkozunk nap, mint nap a főzéssel kapcsolatos fontos 
részletkérdésekkel. Azzal, hogy miként kell egyszerűen és rendkívül hatékonyan 
kiemelkedő ételminőséget készíteni. Ez tette cégünket elsővé a technológiában és 
a piacon.

Ezt az előnyt az új SelfCookingCenter® whitefficiency® készülékkel tovább 
növeljük.
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Több belső érték. 
Kevesebb külsőség.



A whitefficiency®-t teljességre törekvő kiindulásként értelmezzük. Az egész a 
termékfejlesztésnél kezdődik. Itt egyetemekkel közösen innovatív megoldások 
után kutatunk, hogy a források felhasználása a minimálisra csökkenthető 
legyen. Mindez folytatódik környezeti tanúsítással rendelkező gyártásunkban 
és természetesen érvényes az erőforrásokat különösen kímélő értékesítési 
logisztikára, valamint régi készülékeink visszavételére és újrahasznosítására

Ez különösen érvényes a SelfCookingCenter® whitefficiency® rendszer 
alkalmazására ügyfeleink konyháiban. Ott a whitefficiency® különösen tartósan 
kifizetődik. Például a teljesítménynek abban az új dimenziójában, hogy ez a rend-
szer még  nagy mennyiségeknél is mindig azonos csúcsminőséget garantál és 
ezzel minimálisra csökkenti a selejtet és a nyersanyagfelhasználást. Vagy pedig 
azzal, hogy készülékeinkkel az energiafelhasználás, vízfogyasztás és időráfordítás 
nagy részére az optimális készülék-kihasználással nem is lesz szükség.

Ha meggondoljuk azt, hogy egy SelfCookingCenter® whitefficiency® a legkisebb 
területen minden olyan hagyományos főzőkészülék, mint a sütők, forrólevegős 
készülékek, keverőgépek, üstök, gőzölők vagy grillezők 40-50 %-át helyettesíti, 
akkor érthető, hogy a készüléket miért a hatékonyságról neveztük el.

Végül a whitefficiency® számunkra azt is jelenti, hogy mindig az Ön oldalán 
álljunk. Teljességre törekvő szolgáltatásainkkal gondoskodunk arról, hogy a 
kezdetektől fogva a legjobban kihasználhassa beruházását - a termék egész 
élettartama alatt.

A whitefficiency® azt jelenti számunkra, 
hogy minden felhasznált forrásból – 
legyen az idő, energia, víz, hely vagy 
nyersanyag – a maximális nyereséget 
érjük el. Röviden whitefficiency®.

Teljességre törekvő vállalati elképzelés.

> �Minimálisra csökkenti az energia- és vízfogyasztást, a helyigényt és az 
időráfordítást.

> Minimálisra csökkenti a selejtet.
> Csökkenti a nyersanyag-felhasználást.
> Mindig a legjobb csúcsminőséget garantálja. 
> Teljes körű szolgáltatás a termék élettartamára.

®
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Akár 30 %-kal nagyobb kihasználás érhető el garantált 
ételminőséggel, minimális erőforrás-felhasználásnál.

Hatalmas. Rendkívül hasznos!
Mindez az egyedülálló alkalmazási ismereteknek köszönhető, amelyek minden funkció alapjául szolgálnak. Ezeket az 
ismereteket a piacszerte legnagyobb fejlesztő csapat dolgozza ki és aktualizálja. Konyhafőnökök és táplálkozástudománnyal 
foglalkozó  szakemberek évente körülbelül 25 tonna élelmiszert dolgoznak fel, azért hogy minden ételre, minden méretben 
és töltési mennyiségben megtalálják az ideális és leghatékonyabb főzési folyamatot. Az eredmény: whitefficiency®.

CareControl

Az intelligens tisztító- és ápolórendszer automatikusan 
gondoskodik a higiénikus tisztaságról és a hosszú távú 
értékmegőrzésről. A szennyeződéstől függően csak annyi 
energiát, vizet és vegyszert használ fel, amennyi szükséges. 
A vízkőmentesítésre egyáltalán nincsen szükség. Időt és 
pénzt  takarít meg.

SelfCookingControl®

A SelfCookingControl® érzékelők segítségével felismeri az elkészíten-
dő étel méretét, valamint a betöltési mennyiséget. A főzés folyama-
tát állandóan ellenőrzi és önállóan, finoman a mindenkori ételhez 
illeszti. Megszabadítja a felhasználót az olyan rutinmunkáktól, 
mint az étel megfordítása, vagy az utánállítgatás.

Efficient LevelControl®

Efficient LevelControl®, az ételkészítés optimalizálásának 
eszköze az étel-előkészítésben és mindenek előtt az à la 
carte ételkészítésben. Ezen a területen az ELC® erősségei 
új mértéket állítanak fel. Itt hatékony, vegyes berakásra, 
rugalmasságra és gyors reagálásra van szükség. A grillsü-
tőlap, a sütő vagy serpenyő helyett hasznosítson minden 
egyes polcot egyedileg, növelje meg okos vegyes beraká-
sok révén a készülék kihasználtságát és végül takarítson 
meg időt és energiát.

A szabadalmaztatott HiDensityControl® az alapja a SelfCookingCenter® 
whitefficiency® hatékonyságának. SelfCookingCenter® whitefficiency®. A leg-
jobb ételminőséget ígéri, természetesen kicsi, de igazán nagy mennyiségek-
nél is. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a hő, a levegő és a páratartalom eloszlá-
sa a sütőtérben egyenletes és intenzív legyen. Ezen a területen felülmúlhatatlan:  
SelfCookingCenter® whitefficiency®!

HiDensityControl®



Avagy: 
Hogyan győzi meg az embert a  
SelfCookingCenter® whitefficiency® lenyűgöző 
teljesítményével, hogyan alakítja ezt haszonná 
és alkot ezzel egyedülálló ételminőséget!

Az erő a 
minőséggel 
találkozik.
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HiDensityControl®

A HiDensityControl® 
csúcsteljesítmény.
Pontosan jól.
Az új SelfCookingCenter® whitefficiency® brillírozik a főzési minőség és a főzési teljesítmény vonatkozásában. A 
szabadalmaztatott HiDensityControl® mindig biztosítja az egyenletesség maximumát. 
Rendelkezik egy erőteljes gőzfejlesztéssel, egy dinamikus légkeveréssel és hőfejlesztéssel, valamint különösen hatásos 
páraelvonással. Hozza a szükséges teljesítménytartalékokat hogy az erő, az idő, a hő, levegő páratartalma és a légkeverés 
váltakozását precízen uralja. Ez az alapja az egyenletes csúcsteljesítménynek minden fogásnemben berakásról berakásra, az 
elejétől a végéig, különösen nagy mennyiségek esetén.

Példák az elérhető teljesítményre:

› 240 hússzelet 12 perc alatt

› 160 steak grillmintával 15 perc alatt

› 480 zsemle 18 perc alatt

› 400 adag csőben sült burgonya 80 perc alatt

› 320 croissant 23 perc alatt

› 400 csirkecomb 45 perc alatt

› 60 kg rozmaringos burgonya 20 perc alatt

› 80 kg brokkoli 15 perc alatt

Maximálisan ...



„Alig hittem el, hogy ekkora betöltési mennyiségek lehetségesek. A 
202-es SelfCookingCenter® készülékemmel 240 hússzeletet készítettem 
el mindössze 12 perc alatt. Kétszer olyan gyors tudok lenni, mert mindent 
egyszerre készítek el. Meggyőző a minőség is berakásról berakásra” 
Kurt Stümpfig, étkeztetésért felelős vezető,
Linde AG Engineering Division, Pullach, Németország

Tiszta, higiénikus friss gőz
Az új, hatékony gőzszabályozással 
rendelkező, erőteljes friss-gőz 
fejlesztő egyesíti a vízben – vagyis 
a maximális nedvességben – főzés 
előnyeit a kíméletes gőzöléssel. A 
legrövidebb felfűtési idők, intenzív 
színek és étvágygerjesztő íz, valamint 
a vitaminok és ásványi anyagok 
megtartása jellemzik. A mindig 
állandó gőzhőmérsékletek és a 
lehető legnagyobb gőztelítettség a 
legjobb ételminőség garanciája. Az 
új gőzszabályozás gondoskodik arról, 
hogy az ételeket a higiénikus friss gőz 
mindig kíméletesen körüláramolja. 
Még a legérzékenyebb termékek sem 
száradnak ki. Nincs szükség vízlágyító 
berendezésre.

Nagyhatású sütőtér-páratartalomelvonás
Az új, aktív sütőtér-páratartalomelvonás 
hatását gyorsan, megbízhatóan és 
minden körülmények között kifejti. 
Ez garantálja a ropogós kérget és 
panírozást és a zaftos sülteket.

Dinamikus légkeverés
Az újszerű és szabadalmaztatott 
dinamikus légkeverés a sütőtérnek 
áramlás szempontjából optimalizált 
kialakításával együtt olyan hatással 
van az ételkészítésre, hogy a 
sütőtérben lévő hő optimálisan eloszlik, 
és ott fejti ki hatását, ahol arra szükség 
van. Az ételek egyenletesen készülnek 
el, az első berakástól az utolsóig.

Akár 30 %-kal jobb kapacitás kihasználás.

› Legrövidebb felfűtési idők
› Tartósan 300 °C-os grillezési hőmérséklet
› Hatékony, higiénikus friss gőz fejlesztés®
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HiDensityControl®

A nagy energiatartalékoknak 
és a páratartalom, légsebesség 
és sütőtérhőmérséklet precíz 
szabályozásának köszönhetően a 
SelfCookingCenter® whitefficiency® 
képes arra, hogy minden berakásnál 
egyenletes barnulást és főzési 
minőséget érjen el elölről hátra, fentről 
lefelé.

Az ételek étvágygerjesztőek, intenzív színűek és nem lúgozódnak ki. Remek íz, 
zaftos és ropogós állag, benne maradó vitaminok, ásványi anyagok és tápanyagok 
jelentik az ételminőség új dimenziójának tartóoszlopait. A pékségi minőségű, laza 
szerkezetű pékáruk éppolyan könnyedén készülnek, mint az aranysárga felfújtak, 
melyek belül forróak és zaftosak, kívül pedig az ízletes, ropogós kéreg miatt 
ideálisan barna színt kapnak, akár nagy mennyiségek esetén is.

Hús, hal, szárnyas, pékáruk, tojásételek és köretek, mind különösen kíméletesen 
és igény esetén a szükséges erővel készül el. A selejt és a felhasznált nyersáru-fel-
használás minimálisra csökken.

Minőség
új dimenzióban.



Berakásról berakásra egyenletesen.

› Intenzív színek
› Remek íz
› Rendkívül zaftos és ropogós®
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SelfCookingControl®

Főzési minőség, 
ahogy az meg 
van írva.



Avagy: A SelfCookingCenter® whitefficiency® rendszerben 
összegyűjtött, világszerte szerzett RATIONAL főzési 
tapasztalattal egyszerűen, kiemelkedő színvonalon főzhet és 
soha többet nem kell ellenőriznie és utólagosan beállítgatnia: 
A SelfCookingControl® ismeri, szabályozza és felügyeli az 
ideális főzési folyamatot minden elképzelhető ételnél.
Mindez a kívánt eredmény vagy az adott országra jellemző 
főzési és étkezési szokások figyelembevételével történik.



A SelfCookingControl®-lal Ön 
mindig jól tájékozott. Pontosan 
tudja, hogyan zajlik le a főzési 
folyamat és még mennyi ideig 
készülnek az ételek.

Elõmelegítés Berakás

vékony

vastag

Sütés

Opciók

Tovább
Új

berakás
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A SelfCookingControl® maga a 
sokoldalúság. 
Egyszerűen és okosan elkészítve.
Teljesen mindegy, hogy halat, húst, 
szárnyast, tojásételeket, köreteket 
vagy pékárut készít, kicsik vagy 
nagyok-e az ételek, mennyi ideig főzi 
vagy esetleg a főzést másra bízza...

A SelfCookingControl® a főzési  
folyamatot mindig úgy végzi el, 
hogy az leginkább megfeleljen a 
mindenkori ételnek az Ön által kívánt 
eredmény figyelembevételével. Mindez 
garantáltan egyenletesen jó minőségű 
eredményekhez vezet.

Hogyan működik a SelfCookingControl®? Egészen egyszerűen! Gombnyomásra 
rendelkezhet a szakácsok százai által évtizedeken keresztül gyűjtött főzési 
tapasztalatokkal: Válassza ki egy tetszés szerinti étel – a nagy sült hústól a 
kisméretű süteményig – a kívánt eredményt és csak akkor törődjön vele újra, 
amikor kész van. A SelfCookingControl® érzékelők segítségével felismeri az 
elkészítendő étel méretét, és a betöltési mennyiséget. Percenként maximálisan 
60 ellenőrző mérésssel gondoskodik a SelfCookingControl® a főzési folyamat fi-
nom szabályozásáról, azt mindig ideálisan, az ételek jellemzőinek megfelelően 
beállíthatva.

Még az országonként kedvelt jellemzők is beállíthatók: A franciák például a 
steaket inkább véresen szeretik, ezt a SelfCookingControl® már az ország szerinti 
beállításnál felismeri. Igény esetén különböző méretű ételeket is készíthet akár 
egyszerre. Amint a legkisebb méretű étel elkészül, azt a SelfCookingControl® 
kijelzi és a méretben következő ételt pontosan olyan állagúra főzi ugyanazzal a 
barnítással.



09:58
19.07.11

88°C

00:28

vékony

világos

rózsasz.

vastag

sötét

átsült

Sütés/
Grillezés

Egyszerűen kiválasztja a kívánt eredményt, mint például a megfelelő 
barnulást a világostól a sötétig, valamint a főzési eredményt a rózsaszíntől 
az átsültig és az étel elkészül!



Legyen több ideje
a lényeges dolgokra.
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SelfCookingControl®



„A beruházással több, mint 40.000 €-t takarítottunk meg egy hagyományos 
kivitelezésű konyhával szemben.”
Tim Kuhlmann, konyhafőnök, Basthorst kastély, Crivitz, Németország

Szentelje az idejét az előkészítésnek. 
És a vendégei elégedettségének. 
Ami a kettő között van, azt a 
SelfCookingControl® intézi.
 A SelfCookingControl® -nak 
köszönhetően a lényegesre 
fordíthatja osztatlan figyelmét: a 
leggondosabb előkészítésre, a szép 
tálalásra vagy új ételek és élvezetek 
alkotására.

Mivel nem kell már többé olyan rutinfeladatokra ügyelnie, mint az ellenőrzés, 
megfordítás és utánszabályozás. Felejtse el a hagyományos beállításokat, 
mint a hőmérséklet, főzési idő, légsebesség, sütőtérklíma vagy a terhes 
programozás. A SelfCookingCenter® whitefficiency® teljesen magától értetődő 
kezeléssel rendelkezik. Elmaradhatnak a költséges felhasználói oktatások. Még 
a kisegítő személyzet is gond nélkül tudja kezelni a berendezést. A készülék még 
tanulni is tud és a kijelzőjét, valamint a beállításait az Ön kezelési stílusának 
megfelelően állítja be. Szükség esetén a berendezés teljes kezelését az Ön 
igényeinek megfelelően állíthatja be, pontosan úgy ahogy arra szüksége van és 
használni fogja.

A beépített, világszerte megszerzett főzési 
tapasztalattal mindig eléri a kívánt eredményt.

> �Legegyszerűbb kezelési mód még a kisegítő személyzetnek is.
> �Mentesít az időrabló rutinmunkáktól.
> �A készülék a technikai lehetőségek 100 %-át önállóan kihasználja.
> �Akár 20 %-kal kevesebb nyersanyag-felhasználás is elérhető az optimális 

főzési folyamatokkal 
> �A legjobb főzési eredmények, bármikor megismételhetők.
> �Rendkívül zaftos és ropogós

®



Mindent  
kézben tart.
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Kézi üzemmód



Természetesen SelfCookingCenter® whitefficiency®-t kézi üzemmódban, tehát a 
SelfCookingControl® igénybe vétele nélkül is használhatja.

Így egyszerűen a legjobb RATIONAL kombinált párolóval rendelkezik, mellyel 
tapasztalt szakácsként nagyon hatékonyan dolgozhat és új ötleteket próbálhat ki.

Élje át a SelfCookingCenter® 
whitefficiency® összegyűjtött 
erejét és precíz szabályozását!
Szabályozzon minden főzési 
paramétert kézi üzemben saját 
kezűleg, százalékra pontosan és 
közvetlenül.

Erő és minőség 
kézi üzemmódban.

> Gőzölés üzemmód 30 °C és 130 °C között
  Az új gőzszabályzással rendelkező nagy teljesítményű friss gőz fejlesztő 

mindig higiénikus, friss gőzt fejleszt. Víz hozzáadása és előfőzési idő nélkül 
készíthet ételeket. Az állandó sütőtér-hőmérséklet, valamint a lehető legnagyobb 
gőztelítettség egyenletes és nagyon kíméletes ételkészítési folyamatot és ezzel az 
étel legjobb minőségét biztosítja. Étvágygerjesztő színek, megfelelő állag jellemzik, 
valamint különösen a zöldségekben garantáltan megmaradnak a tápanyagok és a 
vitaminok. Még az olyan érzékeny ételek is, mint a karamellkrém, a felfújtak, a nemes 
halak, vagy mousse-ok fáradtság nélkül és nagy mennyiségben is sikerülnek.

> Forró levegős üzemmód 30 °C és 300 °C között 
  A nagy sebességgel keringtetett forró levegő a készítendő ételt minden oldalról 

körbeáramolja. A húsfehérjét azonnal megköti és így az belül csodálatosan zaftos 
marad. A tartósan is akár 300 °C-os forró levegő nemcsak egy műszaki részlet, 
hanem teljes kihasználtság esetén is biztosítja a szükséges teljesítmény-tartalékokat. 
Csak így sikerulnek a zaftosan barna hirtelensült, a mélyhűtött készételek, vagy 
könnyű pékáruk.

> Kombinált üzemmód: 30 °C és 300 °C között
  A kombinációs üzemmódban a forró gőz minden előnye, mint a rövid főzési idő, 

az alacsony sütési veszteség, a sok zaft, egyesül a forró levegő előnyeivel, melyek 
az intenzív aromaképződésért, az étvágygerjesztő színekért és a ropogós kéregért  
felelősek. Teljesen forgatás és átfordítás nélkül és jóval rövidebb ételkészítési idő  
alatt a szokásos sütési veszteségek akár 50%-át is elkerülheti.

> Optimális sütőtérklíma
  A ClimaPlus Control® szabályozza a termékspecifikus ideális klímát a sütőtérben, 

hogy a kéreg és a panírozott étel ropogós legyen, a sült pedig zaftos.

> Öt légsebesség
  Érzékeny vagy robusztus. Minden elkészítendő ételhez a SelfCookingCenter® 

whitefficiency® készülék tudja a megfelelő légsebességet. Még a szuflék, ekler fánkok 
és a piskóták is játszva sikerülnek vele.

> Gőzölés
  Pontosan adagolt, kézi gőzölés a speciális, mesteri kenyérfélék és pékáruk számára.

> Cool Down
  A sütőtér gyors, befúvóval támogatott hűtése.
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Efficient LevelControl®

Főzze és süsse 
együtt, ami 
összetartozik.

Hogyan csökkentheti az Efficient LevelControl® 
(ELC®) megoldással gyártási idejét, 
maximalizálhatja az összhatékonyságot és ennek 
során hogyan tarthat mindent professzionális 
módon kézben.





„Az új RATIONAL készülékkel az à la carte területén hatalmas lépést tet-
tünk előre. Képesek vagyunk 150 adag ételt 15 perc alatt kitűnő minőség-
ben és forrón felszolgálni a vendégeknek. Mindezt ugyanakkora személy-
zettel. Az vendégeinktől azóta sok pozitív visszajelzést kapunk.“
Harald Keßler, A Luitpold-hoz cimzett vendéglő tulajdonosa, Fuchstal/
Leeder, Németország  

Hatékony  ételkészítés.
Rugalmas kiadás.

Használja ki a SelfCookingCenter® whitefficiency® berakópolcait különböző 
főzési folyamatok számára egyszerre. Sokkal hatékonyabban, mint a szokásos 
főzőedényekben, üstben, sütőben, keverőkben, serpenyőkben, sütő- és grill-
lemezen, melyeket általában megfelelő hőmérsékleten kell tartani. A használata 
elképesztően egyszerű. Ön a legkülönbözőbb ételeket egyszerre berakja, ahelyett 
hogy egymást követően készítené el. Főzzön például steaket, grillzöldséget, 
pizzát és sült halat, vagy akár olyan párolt ételeket is, mint a zöldség vagy a hal 
egy berakással és az ízek átvétele nélkül. Az Efficient LevelControl® gondoskodik 
arról, hogy minden étel főzési folyamatát kézben tartsa. Minden berakópolcot 
külön ellenőriz. Amint az étel elkészült, azt az Efficient LevelControl® önállóan 
jelzi. Az elkészítendő nyersanyag mennyiségétől és attól függően, hogy milyen 
gyakran és milyen sokáig van nyitva az ajtó, módosítja az Efficient LevelControl® 
az ételkészítési időt úgy, hogy minden pontosan elkészül. Professzionális és 
következetes.

Az előkészítésben, az à la carte 
ételkészítésben, vagy a reggeli és ebéd 
büfé összeállításában a szakácsnak 
rugalmasan és gyorsan kell ételek 
sokaságát elkészítenie. Mégpedig 
úgy, hogy a minőség a napi ügymenet 
hajrájában ne vesszen el és ne hagyjon 
negatív benyomást a vendég nyelvén.
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Efficient LevelControl®

Egyszerre többféle étel főzhető sokféleképpen,  
az ELC® tudja a módját.

> �Annak kijelzése, hogy mely ételek készíthetők együtt
> �A főzési idő intelligens beállítása a betöltési mennyiségnek, valamint az 

ajtónyitások számának és idejének megfelelően
> �Kiváló, egyenletes minőség
> �Kevesebb stressz és kapkodás
> �Számos speciális készüléket pótol
> �Energiamegtakarítást jelent az egyes készülékekkel szemben
> �30 %-kal rövidebb ételkészítési idő

®



19.23 2 × Marhahátszín
A 7-es asztal számára burgonya-
háromszögekkel és sonkás 
zöldbabbal, egyszer közepesen, 
egyszer teljesen átsütve, extra adag 
friss fűszeres vajjal.

19.28 5 × Hal
A hármas asztal számára: Kétszer 
fogas spenótágyon, egyszer tonhal-
steak egybensült burgonyával, 
kétszer serpenyős haltál, egyszer 
angolna nélkül.

19.37 Grillezett gamba
2-es asztal számára (törzsvendég,  
bő adagot kér)

19.39 4 × Pizza
Calzone, Prosciutto, Grimaldi és 
egyszer szardellával, olivabogyóval, 
hagymával, kapribogyóval és 
articsókával.

19.42 2 × Karamellizált 
gyümölcsparfé grillezett  
gyümölccsel
Desszert a 7-es asztal számára, 
egyszer erősen karamellizálva, 
egyszer nem túl sötétre Calvados-
parféval.
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19.0709:58

19.07
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Garnéla Karaj Steak

Pizza Zöldség Hússzelet

Karaj

Hússzelet

Garnéla

Zöldség

Steak



Ragyogóvá teszi a 
készüléket és a 
pénzügyeket.
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CareControl



Ragyogóvá teszi a 
készüléket és a 
pénzügyeket.

A CareControl gondoskodik a sugárzó 
tisztaságról és  az automatikus vízkő-
eltávolításról a legkisebb vegyszer-, energia- és 
vízfelhasználással, - kívánságra akár éjszaka 
önállóan is elvégzi.



00:11

1 x 4 x

09:58
19.07.11

közepes

Rostélyok / tartályok 
eltávolítása

Okos megoldás 
vízkő, lerakódás és
a költségek ellen.

28
29

CareControl

A tényleges szennyeződéshez mérten 
kiszámolja és kijelzi a vegyszerigényt.

Ragyogó, higiénikus tisztaság 
reggelre.

CareControl csak annyi energiát, vizet és vegyszert használ fel, amennyi 
szükséges. A berendezés minden elemének a lehető legjobb ápolást nyújtja.

A CareControl jellemzői: Az a jó érzés, hogy a munka végzetével hátat fordíthat 
a készüléknek abban a tudatban, hogy amikor másnap visszatér, úgy néz ki, mint 
új korában. De az is eltöltheti jó érzéssel, hogy ezt a kényelmet nem pazarlással 
szerezte meg. Ezen kívül azt a bizonyosságot is jelenti, hogy minden tisztítás 
egyszerre ápolást és értékmegőrzést jelent és sokkal kevesebbe kerül, mint a 
segédszemélyzet által végzett kézi tisztítás.

A SelfCookingCenter® whitefficiency® a szennyeződés fokától függően 
meghatározza a tisztítási és ápolási szükségletet. Ennek megfelelően automatikus 
tisztítást javasol pontosan adagolt mennyiségű tisztítószerrel és vízlágyítóval. 
Ennek a haszna kézenfekvő: Ragyogó frissesség, higiénikus tisztaság és 
megbízható működés a környezet és költségvetés legkisebb megterhelésével.



Tisztaság és készülékápolás 40%-kal kevesebb 
költség mellett.

> Önálló, éjszakai tisztítás
> Csökkentett vegyszer-, víz- és energiafogyasztás
> Minimálisra csökkentett költségek
> Higiénikus tisztaság, optimális készülékápolás

„Évente legalább 900,- €-t 
takarítunk meg azzal, hogy 
nincs szükségünk vízlágyító 
berendezésre. Ezen kívül 
a tisztítószerekre, vízre és 
energiára fordított költségeket is 
40 %-kal csökkenthettük.”  
Alan Bird, konyhafőnök, 
Caprice Holdings, London,  
Egyesült Királyság

®



Ha egy kicsivel 
több lehet.
Az erőforrások minimális alkalmazása gazdasági hatékonyságot 
jelent. A SelfCookingCenter® whitefficiency® készüléknél ez az 
összességében az olyan nagy jelentőségű, hogy a készülék az első 
naptól kezdve kifizetődik.
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Gazdaságosság





Nélküle egyhangú lenne:
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Gazdaságosság

Keressen pénzt az első naptól kezdve!

> �Lényegesen rövidebb munkavégzési idő
> �Rendkívül rövid megtérülési idő
> �Akár 30 %-kal kisebb helyigény
> �A hagyományos párolókkal szemben akár 70%-kal, míg a kombipárolókkal 

szemben átlagosan 20%-kal kisebb energiaigény 
> �Akár 30 %-kal kevesebb ételkészítési idő
> �A nyereség a kezdetektől fogva meghaladja a beruházási költségeket

®



Konkrét számok, tiszta nyereség! 

Egy átlagos étterem napi 200 adag étellel és két SelfCookingCenter® whitefficiency® 101-es készülékkel.

A közvetlen összehasonlításban mutatkozik meg, hogy milyen nagyfokú a SelfCookingCenter® whitefficiency® haszna valóban: 
Csak 1 m2 területet elfoglalva minden hagyományos ételkészítő készülék 40-50 %-át pótolja és a helyszükségletet több, mint 
30 %-kal lecsökkenti. Tehát nem csak a vásárlási beruházásnál okoz kevesebb nehézséget, hanem a helyszükségletnél is, és 
ezáltal a folyamatos ingatlanvonatkozású üzemeltetési költségekben.

A SelfCookingCenter® whitefficiency® rövid idő alatt magától kifizetődik. Számoljon csak utána!

Az Ön nyeresége Számítási alap havonta
Az Ön többlet-

jövedelme havonta
Számoljon 

utána!

Hús/hal/baromfi
Átlagosan 20 %-kal kevesebb nyersanyag 

beszerzésére van szükség a pontos 

szabályozással és az ételeknek megfelelően 

beállított főzési folyamatokkal a 

SelfCookingControl®-nak köszönhetően.

Árufelhasználás hagyományos Combi-

párolókkal 3.264 €  

Árufelhasználás SelfCookingCenter® 

whitefficiency®-vel 2.611 €

= 653 €

Zsír
Akár 95 %-kal kevesebb zsírszükséglet. A 

rántott, olajban sütött és hirtelen sült ételek 

készítéséhez felhasznált zsír majdnem 

felesleges.

Felhasznált áru értéke általában 

62,40 €, SelfCookingCenter® 

whitefficiency® rendszerrel 3,12 €.
= 59 €

Energia
Az egyedülálló sütési teljesítmény, az 

ELC® és a legmodernebb irányítástechnika 

20 %-kal kevesebb energiát fogyaszt a 

hagyományos Combi-párolókhoz képest.

Árufelhasználás hagyományos 

Combi-párolókkal 6.300 kWh x 

0,10 € / kWh fogyasztásonként a 

SelfCookingCenter® whitefficiency®-vel 

1.890 kWh x 0,10 € / kWh

= 441 €

Munkaidő
Az Efficient LevelControl® akár 50 %-kal 

lerövidíti az ételkészítési időt. Nem kell 

többé rutinmunkát végezni. Automatikusan  

tisztít és ápol.

60 órával kevesebb x 9 €
= 540 €

Vízlágyítás/vízkőmentesítés
A CareControl használatával ezek a 

költségek teljesen megszűnnek.

Hagyományos költségek 60 €

SelfCookingCenter® whitefficiency®-

vel 0 €
= 60 €

Az Ön havi többletjövedelme = 1.753 €

Az Ön éves többletjövedelme = 21.036 €



A különbség a részletekben rejlik.

>  Kiemelkedő munkabiztonság alacsony berakási magasságnál 
  A RATIONAL iránymutató szabványt állít. 

A legfelső berakópolc minden készüléknagyságnál 1,60 m magasan van.

>  Hátulról szellőztetett kettős üvegajtó hővisszaverő bevonattal
  A szerkezet csekély érintési hőmérsékletet biztosít a külső üvegtáblán és 

lehetővé teszi ráadásul még az üvegtáblák közötti könnyű tisztítást.

>  Beépített ajtó-csepegtetőtálca
  Az ajtó-csepegtetőtálca folyamatos leürítése által a padlón a víztócsák nyitva 

álló ajtó esetén is hatékonyan megakadályozhatók.

>  ClimaPlus Control®

  A mérő- és szabályzóközpont automatikusan gondoskodik az Ön által előírt 
sütőtérklímáról. A piacszerte leghatékonyabb nedvességelvonási technikával 
éri el Ön a ropogós kérget, panírt, valamint a kiemelkedően zaftos húsételt.

>  Gőzfejlesztő
  Az új gőzszabályzóval felszerelt gőzfejlesztő mindig 100%-osan higiénikus friss 

gőzt fejleszt a legjobb csúcsminőség eléréséért. A legnagyobb gőztelítettség az 
alacsony hőmérsékleti tartományban is megakadályozza az ételek mindennemű 
be-, sőt kiszáradását. Nincs szükség vízlágyító berendezésre.

>  Új áramlástechnika
  A teljesen újszerű, dinamikus légkeverés, valamint a különleges 

sütőtérgeometria a sütőtérben lévő hő egyenletes eloszlását okozza. 
Nélkülözhetetlen a kiemelkedő egyenleteség eléréséhez teljes kihasználtságnál 
is.

>  Centrifugális zsírleválasztás 
  A hagyományos zsírszűrők tisztítása és cseréje teljesen megszűnik. A zsír 

automatikus leválasztása a ventilátorkerékben a sütőtér levegőjét tisztán tartja 
és garantálja a tiszta ízélményt.

Biztonság

Sütési technológia

Technika
34
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Szabadalom

Szabadalom bejelentve



>  Igény szerinti energiaellátás 
  A teljesen új fejlesztésű szabályzótechnika az élelmiszerekhez csak annyi 

energiát juttat, amennyit az tényleg fel tud venni.

>  Beépített tömítéstechnika álló készülékeknél 
  Szállító állványkocsival vagy anélkül: A beépített tömítési mechanika kiegészítő 

tömítőlemez nélkül használható és sem gőzt, sem energiát nem ereszt ki.

>  28 %-kal kisebb felállítási helyigény
  A készülék kompakt méretei lecsökkentik a felfűtendő térfogatot és ezzel 

az energiafogyasztást. Kiegészítésképpen a kis ajtónyílás az ajtó kisméretű 
elforgási területét eredményezi és így kisebb az energiaveszteség a sütőtér 
ajtajának kinyitásakor.

> Nagyteljesítményű hőcserélő gázkészülékeknél 
  A hőcserélő különleges kialakítása nagyon magas hatásfokot biztosít. Nagy, 

sima felületek megkönnyítik a tisztítást.

>  Beépített kézi szórófej (opcionális) 
  A fokozatmentes sugáradagolás és az ergonomikus elrendezés leegyszerűsíti a 

durva tisztítást, a lehűtést vagy felöntést. A beépített visszazáró és vízelzáró 
automatika optimális biztonságot és higiénét nyújtanak az EN 1717 és az  SVGW 
szerint (Svájci Gáz- és Vízszolgáltatói Egyesület).

>  Egyszerű telepítés 
  Az EN 1717 szerint beépített szabad kifolyónak köszönhetően nincs többé 

szükség külön tölcsérre. SVGW által engedélyezett.

>  Hosszirányú berakó polc
  A hosszirányú berakó polc lehetővé teszi az 1/3-os és a 2/3-os GN 

tárolóedények fogadását. A tárolóedényeket könnyedén be- és ki lehet rakodni.

>  USB-csatlakozó
  Az USB-csatlakozón keresztül a HACCP-adatokat a rendszer 10 napig egészen 

egyszerűen dokumentálja, töltse fel az ételkészítési programokat a gépre, és 
mindig frissítse a SelfCookingCenter® whitefficiency® szoftverét a RATIONAL 
kutatás legújabb állásának megfelelően.

Erőforrás-hatékonyság

Kényelem

Szabadalom

Szabadalom

Szabadalom



Minden igényre 
a megfelelő készüléket:
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Technika

További tájékoztatásért kérje készülék- és tartozék 
katalógusunkat vagy keressen fel bennünket az 
interneten, a www.rational-online.com honlapon.

Legyen szó bár harminc vagy 
több ezer adag ételről, a 
SelfCookingCenter® whitefficiency®-
vel minden igényt a megfelelő méretű 
készülékkel teljesítünk.

Minden készülék létezik villamos 
és gáz üzemmódú kivitelben, 
a méretek, a felszereltség és 
teljesítmény azonosak. Ezen kívül 
számos különleges kivitel áll az 
Önök rendelkezésére, amelyek 
lehetővé teszik konyhája speciális 
adottságainak való ideális 
megfelelést.

A SelfCookingCenter® whitefficiency® 
mellett ajánljuk Önnek új 
CombiMaster® Plus készülékeinket 
összesen 12 kivitelben.

Készülékek 61-es típus 101-es típus 62-es típus 102-es típus 201-es típus 202-es típus

Villamos és gáz 

Kapacitás 6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN

Az adagok napi száma 30-80 80-150 60-160 150-300 150-300 300-500

Hosszirányú 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN 2/1, 1/1 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN

Szélesség 847 mm 847 mm 1.069 mm 1.069 mm 879 mm 1.084 mm

Mélység 771 mm 771 mm 971 mm 971 mm 791 mm 996 mm

Magasság 782 mm 1.042 mm 782 mm 1.042 mm 1.782 mm 1.782 mm

Vízellátás R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Vízlefolyó DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Víznyomás 150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

Villamos

Súly 110 kg 135,5 kg 142,5 kg 182 kg 258 kg 332 kg

Csatlakoztatási érték 11 kW 18,6 kW 22,3 kW 36,7 kW 37 kW 65,5 kW

Biztosítás 3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 100 A

Hálózati csatlakozás 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

"Forró levegő" - teljesítmény 10,3 kW 18 kW 21,8 kW 36 kW 36 kW 64,2 kW

"Gőz" - teljesítmény 9 kW 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW 54 kW

Gáz 

Súly 126 kg 154,5 kg 168 kg 198 kg 286 kg 370,5 kg

Magasság beleértve a 
húzatmegszakítót

1.021 mm 1.281 mm 1.021 mm 1.281 mm 2.021 mm 2.021 mm

Villamos csatlakozási  
érték

0,3 kW 0,39 kW 0,4 kW 0,6 kW 0,7 kW 1,1 kW

Biztosíték 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A

Hálózati csatlakozás 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Gázellátás/-csatlakozás R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Földgáz/cseppfolyós  
gáz LPG

Max. névleges hőterhelés 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

„Forró levegő”-teljesítmény 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

„Gőz”-teljesítmény 12 kW/12 kW 20 kW/20 kW 21 kW/21 kW 40 kW/40 kW 38 kW/38 kW 51 kW/51 kW



2 év

Garancia

Funkciók
>  SelfCookingControl® a 

7 üzemmóddal
>  Combi-Dämpfer-üzemmód 

a 3 üzemmóddal: 
Hőmérséklettartomány  
30 °C-300 °C

>  ClimaPlusControl® – Százalékra 
pontos páratartalom-mérés, 
-beállítás és -szabályozás

>  HiDensityControl® – az energia 
szabadalmaztatott elosztása a 
sütőtérben

>  Beépített kézi szórófej 
visszahúzó-automatikával

Felszereltségi jellemzők
>  Maghőmérséklet-érzékelő 

6-pontos méréssel
>  350 program akár 12 lépéssel
>  A gőzölés 3 fokozatban 

beállítható
>  5 légsebesség, programozható
>  USB-port felület

Készülékek 61-es típus 101-es típus 62-es típus 102-es típus 201-es típus 202-es típus

Villamos és gáz 

Kapacitás 6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN

Az adagok napi száma 30-80 80-150 60-160 150-300 150-300 300-500

Hosszirányú 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN 2/1, 1/1 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN

Szélesség 847 mm 847 mm 1.069 mm 1.069 mm 879 mm 1.084 mm

Mélység 771 mm 771 mm 971 mm 971 mm 791 mm 996 mm

Magasság 782 mm 1.042 mm 782 mm 1.042 mm 1.782 mm 1.782 mm

Vízellátás R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Vízlefolyó DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Víznyomás 150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa vagy 
0,15-0,6 Mpa

Villamos

Súly 110 kg 135,5 kg 142,5 kg 182 kg 258 kg 332 kg

Csatlakoztatási érték 11 kW 18,6 kW 22,3 kW 36,7 kW 37 kW 65,5 kW

Biztosítás 3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 100 A

Hálózati csatlakozás 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

"Forró levegő" - teljesítmény 10,3 kW 18 kW 21,8 kW 36 kW 36 kW 64,2 kW

"Gőz" - teljesítmény 9 kW 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW 54 kW

Gáz 

Súly 126 kg 154,5 kg 168 kg 198 kg 286 kg 370,5 kg

Magasság beleértve a 
húzatmegszakítót

1.021 mm 1.281 mm 1.021 mm 1.281 mm 2.021 mm 2.021 mm

Villamos csatlakozási  
érték

0,3 kW 0,39 kW 0,4 kW 0,6 kW 0,7 kW 1,1 kW

Biztosíték 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A

Hálózati csatlakozás 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Gázellátás/-csatlakozás R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Földgáz/cseppfolyós  
gáz LPG

Max. névleges hőterhelés 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

„Forró levegő”-teljesítmény 13 kW/13 kW 22 kW/22 kW 28 kW/28 kW 45 kW/45 kW 44 kW/44 kW 90 kW/90 kW

„Gőz”-teljesítmény 12 kW/12 kW 20 kW/20 kW 21 kW/21 kW 40 kW/40 kW 38 kW/38 kW 51 kW/51 kW



The products manufactured by RATIONAL are protected under one or more of the following patents, utility models or design models: DE 42 06 845; DE 195 18 004, DE; 197 08 229; DE 197 57 415; DE 199 33 550;  
DE 100 37 905; DE 10 230 244; DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 102 33 340; DE 103 09 487; DE 10 2004 004 393; DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004 020 365; EP 786 224; EP 386 862; EP 0 848 924;  
EP 1 162 905; EP 1 162 905; EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 0 856 705; EP 1 499 195; EP 1 653 833; EP 1 682 822; US 5,370,498; US 5,520,095; US 5,915,372; 
US 6,299,921; US 6,600,288; US 6 772 751; US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,232,978; JP 3024944; JP 3916261; JP 3021411; JP 1227539; JP 1225220; JP 1228201; JP 1227212; JP 1225865; JP 10246438 
Plus patents pending

Az eredeti RATIONAL tartozékok speciálisan a SelfCookingCenter® whitefficiency®-hez illeszkednek. Igen robusztus, így 
legalkalmasabb a mindennapi kemény használatra a profi konyhában. Olyan speciális alkalmazások, mint az elősütött 
termékek elkészítése, a csirke és kacsa grillezése, valamint egész bárányok vagy malacok elkészítése éppúgy sikerül, mintha 
csak egy steaket vagy hússzeletet készítene, a körülményes megfordítás nélkül. 
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Kiegészítők

A tökéletes kiegészítés.
RATIONAL kiegészítők.

> Gastronorm-tárolóedények és rostélyok
  A RATIONAL nemesacél tárolóedények és rostélyok a 2/1, 1/1, 1/2 és az 

1/3 Gastronorm (GN) méretekben kaphatók. A kiváló hús és pékáru-sütési 
eredmények eléréséhez gránitmázas sütőlapok, valamint alumíniumból  
készült hús- vagy tapadásmentes bevonattal ellátott pékáru-sütőlemezek 
állnak rendelkezésre a GN és a sütödei szabvány szerint. A jellemző pékáruk 
sütéséhez ugyancsak a GN és a sütödei szabvány szerint kaphatók perforált, 
teflonnal bevont sütőlemezek.

> RATIONAL Muffin- és timbalforma 
  A nagyon rugalmas anyag révén a leragadás teljesen kizárt. A formák 

alkalmasak kosárka, kenyérpuding, különféle desszertek, posírozott tojás és sok 
egyéb készítésére is.

> RATIONAL CombiGrill®-rostély
  A CombiGrill®-rostéllyal tökéletes grillezési mintát kap a hirtelensülteken, halon 

és zöldségen. A CombiGrill®-rostély különösen robusztus és hosszú élettartamú. 
A 3-rétegű TriLax® bevonat elősegíti a barnulást, valamint hő-, és lúgálló.

> RATIONAL Grill- és pizzasütő lap
   A grill- és pizzasütő lappal elkészíthető mindenféle pizza, lepénykenyér 

vagy langalló. A kiemelkedő hővezető képességének köszönhető optimális 
minőség érhető el. A hátlapja zöldségek, sültek vagy akár halak grillezésére 
használható - és mindez tökéletes grillmintával.

> RATIONAL CombiFry®  
   200 adag hasábburgonya mindössze 15 perc alatt, zsiradék nélkül. A 

szabadalmaztatott CombiFry® először teszi lehetővé nagy mennyiségű elősütött 
termék elkészítését. A zsíradék beszerzésére, tárolására és ártalmatlanítására 
fordított költségek teljesen megszűnnek.

> Kacsa-szupernyárs és csirke-szupernyárs
  A csirkék és kacsák álló elrendezése biztosítja, hogy a mellhús különlegesen 

ízletes, valamint a bőr egyenletesen ropogósra pirult.

>  Multibaker
  A Multibaker nagy mennyiségű tükörtojás, omlett, rösztiburgonya és tortilla el-

készítésére alkalmas. A speciális teflonbevonat segítségével megakadályozható 
az ételek leragadása

Szabadalom

Szabadalom

Szabadalom



További tájékoztatásért kérje készülék- és tartozékkatalógusunkat vagy keressen fel bennünket az interneten, 
a www.rational-online.com honlapon.

> Alsó állványok és alsó szekrények, valamint termoszekrény
  A SelfCookingCenter® whitefficiency® asztali kivitelezésű készülékeinek biztos 

felállításához 4 kivitelben áll termék az ÖN rendelkezésére. A kiegészítő hőtartó 
szekrény ideális tányérok, lemezek és tartályok felmelegítésére, 30 °C és 80 °C 
közötti hőmérséklettartományban szabadon szabályozható. Valamennyi alsó 
állvány és alsó szekrény a hatályos higiéniai előírásoknak megfelelően készült.

> Finishing®-rendszer bankettek számára
  A Finishing®-rendszer tányértartó állványkocsiból és a Thermocoverből 

(melegentartó burkolatból) áll. A tányértartó állványkocsiban akár 120 
darab, maximálisan 31 cm átmérőjű tányér készíthető elő a Finishing®-hez. 
A RATIONAL Thermocoverrel hidalhatók át a Finishing® és a kiadás közti 
állásidők, akár 20 percen keresztül.

> UltraVent®

  Az UltraVent® kondenzációs technikának köszönhetően a kilépő gőzök 
összegyűlnek és elvezetésre kerülnek. Költséges szellőzéstechnikai 
szerelvények nem szükségesek. A beszerelés egyszerű és utólag is bármikor 
lehetséges. Külső csatlakozásra nincs szükség.

> UltraVent® Plus
  Az UltraVent® kondenzációs technológiáját kiegészítve az UltraVent® Plus 

speciális szűrőtechnikával van felszerelve. Ezzel elkerülhetők a gőzök és a 
grillezésnél és hússütésnél keletkező, zavaró füst. A RATIONAL készülékek 
így olyan kényes helyeken is felszerelhetők, mint amik szem előtt vannak.
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Szerviz
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Szerviz

Mindent megteszünk azért, hogy az Ön 
befektetése hosszú távon kifizetődjön: 
Partnerbarát szervizünkkel segítjük 
a készülék maximális kihasználását - 
annak teljes élettartamára.

„Mi Önért
vagyunk itt.”





Szerviz

> Tanácsadás és tervezés
  Szívesen adunk Önnek tanácsot konyhája speciális igényeinek megoldásához. 

Ezen kívül ingyenesen rendelkezésére bocsátunk tervezési javaslatokat a 
konyhájának átépítésére vagy új építésű konyhájához.

> Kipróbálás
  Beszéljen ügyfélszolgálatunkkal arról, hogy próbálhatná ki a RATIONAL 

SelfCookingCenter® whitefficiency® rendszerét. Nekünk elég egy hívás. 

> Telepítés
  A SelfCookingCenter® whitefficiency® eegyszerűen beszerelhető. Ezenkívül 

átfogó telepítési lehetőséget kínálunk minden építési adottság esetén. A 
RATIONAL szervizpartnerek sűrű hálózata gondoskodik a gyors és szakszerű 
telepítésről.

> Helyszíni betanítás
  Megegyezés szerint, szükség esetén egy tapasztalt konyhafőnök egyéni 

oktatást is tart az Ön konyhájában.

> Academy RATIONAL
 Használja ki az Ön személyes igényeire szabott szemináriumi 

programjainkat és váljon tapasztalt RATIONAL konyhafőnökök 
vezetésével profivá a SelfCookingCenter® kezelésében.

> ChefLine®

  Kollégiális segítség szakácstól szakácsnak. Az alkalmazásra vonatkozó minden 
kérdésénél az év 365 napján számíthat RATIONAL séfjeink tapasztalataira. 
Személyes beszélgetéssel gyorsan és bonyodalmak nélkül szakszerű tanácsot 
és kipróbált, használható tippeket kap.

> ClubRATIONAL
  Maradjon tájékozott, látogassa meg az iparágszerte egyedülálló tudás- és 

kommunikációs oldalt, amely sok izgalmas és hasznos segítséget nyújt és ossza 
meg más kollégákkal tudását és tapasztalatát első kézből. Ingyenes frissítési 
szolgáltatással az Ön SelfCookingCenter® whitefficiency® rendszeréhez.

>  RATIONAL Szervizpartnerek
  Mindig ott vagyunk a közelében. A képzett és elhivatott RATIONAL 

szervizpartnerek sűrű hálózata megbízható és gyors segítséget nyújt minden 
műszaki problémánál, garantált alkatrészellátással, műszaki forródróttal és 
hétvégi ügyeleti szolgálattal.

>  Visszavétel és újrahasznosítás
  Egy vég, ami nem végleges. Az elején említettük azt, hogy a whitefficiency® a 

forráshatékonyság valamennyi szempontját magába foglalja, a régi készülékek 
nagyfokú újrahasznosíthatóságát is, amelyeket ingyenesen elszállítunk Öntől és 
visszajuttatjuk a nyersanyagkörforgásba. Ez tehát nem jelent tulajdonképpen 
befejezést, mivel ügyfeleink többsége régi készülékeit több év eltelte után csak 
azért adja tovább, hogy újat szerezzen be.

Tartósan hasznos.
Mi mindig az Ön oldalán állunk.
Átfogó szolgáltatásainkkal gondoskodunk arról, hogy a kezdetektől fogva a legjobban 
kihasználhassa beruházását - a termék egész élettartama alatt.
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Szeretnénk, ha már előre meggyőződne arról, hogy a SelfCookingCenter® whitefficiency® 
milyen sokoldalúan használható: Ismerje meg készülékeink teljesítőképességét a való 
életben mindenféle kötelezettség nélkül – mégpedig az Ön közelében.

Főzzön
mesterszakácsainkkal!

Tapasztalataink szerint sok jelentkezővel kell számolni, ezért azt ajánljuk, hogy időben jelentkezzen be. Időpont-kérdésekben 
szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségen:  +41 71 727 9090 vagy a www.rational-international.com.

Ha a SelfCookingCenter® whitefficiency® rendszert valódi konyhai üzemelési 
körülmények között akarja kipróbálni, akkor ezt is lehetővé tesszük. Beszéljen 
képviselőnkkel! Nekünk elég egy hívás.

Tegyen próbát a SelfCookingCenter® whitefficiency® készülékkel: RATIONAL 
CookingLive. 

Próbálja ki és győződjön meg egészen konkrétan a SelfCookingCenter® 
whitefficiency® ® készülék teljesítőképességéről: Látogasson el mindenféle 
kötelezettség nélkül ingyenes oktatásaink egyikére az Ön közelében és főzzön 
együtt séfjeinkkel.

További tájékoztatásért kérje gasztronómiai, közétkeztetési, vagy pékeknek, henteseknek készült rendszer-gasztronómiai 
prospektusainkat, valamint készülék és tartozékkatalógusunkat vagy keressen fel bennünket az interneten,  
a www.rational-online.com honlapon.



RATIONAL Großküchentechnik GmbH
86899 Landsberg a. Lech/Germany
tel. +49 (0)8191.327387
e-mail info@rational-online.de
�.rational-online.de

FRIMA RATIONAL France S.A.S.
F-68271 WITTENHEIM Cedex
tel. +33 3 89 57 05 55
e-mail info@rational-france.fr
�.rational-france.fr

RATIONAL Italia S.r.l.
30020 Marcon (VE)/ITALY
tel. +39 041 5951909
e-mail info@rational-online.it
�.rational-online.it

RATIONAL Schweiz AG 
9435 Heerbrugg/SWITZERLAND
tel. +41 71 727 9092
e-mail info@rational-online.ch
�.rational-online.ch

RATIONAL UK
Luton, Bedfordshire, LU4 8EF
United Kingdom 
tel. 00 44 (0) 1582 480388
e-mail info@rational-online.co.uk
�.rational-online.co.uk

RATIONAL AUSTRIA GmbH 
5020 Salzburg/AUSTRIA 
tel. +43 (0)662.832799
e-mail info@rational-online.at
�.rational-online.at

RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.
08940 Cornellá (Barcelona)/SPAIN
tel.  +34 93 4751750
e-mail info@rational-online.es
�.rational-online.es

RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
7609 RD Almelo/THE NETHERLANDS
tel. +31 546 546000
e-mail info@rational.nl
�.rational.nl

RATIONAL Scandinavia AB
212 39 Malmö/SWEDEN  
tel. +46 (0)40-680 85 00
e-mail info@rational-online.se 
�.rational-online.se

РАЦИОНАЛЬ в России и СНГ
117105 г. Москва,
Tел: +7 495 663 24 56
Эл. почта: info@rational-online.ru
�.rational-online.ru

RATIONAL Belgium nv
2800 Mechelen/Belgium
tel. +32 15 285500
e-mail info@rational.be
�.rational.be

RATIONAL International AG HELLAS
57019 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. +30 23920 39410
info@rational-online.gr 
�.rational-online.gr

RATIONAL Sp. z o.o.
02-690 Warszawa/POLAND
tel. +48 22 864 93 26 
e-mail info@rational-online.pl
�.rational-online.pl

RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
2380 Slovenj Gradec / Slovenija
tel. +386 (0)2 8821900
e-mail info@slorational.si
�.slorational.si

RATIONAL International AG 
İstanbul İrtibat Bürosu
Kadıköy, 34718 İstanbul
tel./faks +90 (0) 216 339 98 18
e-mail info@rational-international.com
�.rational-international.com

RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Straße 202
CH-9435 Heerbrugg
tel. +41 71 727 9090
fax: +41 71 727 9080
e-mail info@rational-international.com
�.rational-online.com

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech
tel. +49 8191 3270
fax +49 8191 21735
e-mail info@rational-ag.com
�.rational-online.com

RATIONAL Canada Inc.
Mississauga, Ontario L5N 6S2/CANADA
toll free 1-877-RATIONAL (728-4662)
e-mail info@rational-online.ca
�.rational-online.ca

RATIONAL BRASIL 
São Paulo, SP
CEP: 04531-080
tel. +55 (11) 3071-0018
e-mail info@rational-online.com.br
�.rational-online.com.br

RATIONAL USA Inc.
Schaumburg, IL 60173
toll free 888-320-7274
e-mail info@rational-online.us
�.rational-online.us

RATIONAL International AG
Office Mexico
CH-9435 Heerbrugg
tel. en méxico +52 (55) 5292-7538
e-mail info@rational-online.mx
�.rational-online.mx

tel. (03) 3812 -6222
 info@rational-online.jp

 �.rational-online.jp

RATIONAL India
Gurgaon, 122002
Haryana, India 
phone +91 124 463 58 65
e-mail info@rational-online.in
�.rational-online.in

RATIONAL 

+86 21 64737473
shanghai.office@rational-china.com

�.rational-china.cn

RATIONAL NZ Ltd
Auckland, 1643
tel. +64 (9) 633 0900
e-mail sales@rationalnz.co.nz
�.rationalnz.co.nz

RATIONAL Korea 

+82-31-756-7700
e-mail info@rationalkorea.co.kr
�.rationalkorea.co.kr

RATIONAL International Middle East
Zaabeel Road, Dubai, UAE
phone +971 4 337 5455
e-mail info@rational-online.ae
�.rational-online.ae

RATIONAL AUSTRALIA PTY LTD
Derrimut, VIC 3030
tel. +61 (0) 3 8369 4600
e-mail info@rationalaustralia.com.au
�.rationalaustralia.com.au

Europe

America

Asia/Pacific
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