iVario® 2-XS.
Ακρίβεια. Δύναμη. Ετοιμότητα.

Το iVario 2-XS.

Αποδίδει όλα όσα πρέπει να
προσφέρει σήμερα ένα εστιατόριο.
Οι συνθήκες που επικρατούν: μικρή κουζίνα, ανεπαρκής
εξοπλισμός, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, περιορισμένος
προϋπολογισμός. Η επιδίωξη: υψηλές απαιτήσεις. Η έξυπνη
τεχνολογία μπαίνει στο παιχνίδι. Μαγειρεύει, βράζει, τηγανίζει.
Έως 4 φορές πιο γρήγορα με έως και 40% λιγότερη κατανάλωση
ενέργειας σε σχέση με τις κοινές συσκευές μαγειρέματος. Με
δύο δοχεία για ακόμα περισσότερες δυνατότητες στην κουζίνα.
Γρήγορα, ευέλικτα και με απόλυτη ακρίβεια.

Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
Κάθε δοχείο διαθέτει έναν αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα.
Για μεγάλη ακρίβεια στην ετοιμασία, χωρίς επίβλεψη.

Επιθυμητά αποτελέσματα χωρίς επίβλεψη
Με το iCookingSuite, την μαγειρική ευφυΐα, πετυχαίνουν τα
πάντα. Τίποτα δεν καίγεται, τίποτα δεν χύνεται στο βράσιμο.
Το iVario 2-XS θα σας καλέσει μόνο όταν χρειαστεί η
παρουσία σας.
Σύστημα διαισθητικού χειρισμού
Δύο δοχεία, δύο προβολές στην οθόνη. Απλά, λογικά και αποδοτικά. Έτσι,
η εργασία με το iVario 2-XS είναι ξεκούραστη. Από την αρχή.

AutoLift
Με το AutoLift (αυτόματη ανύψωση) τα ζυμαρικά και οι
τηγανητές πατάτες βγαίνουν αυτόματα από το δοχείο.

Αποδοτική διαχείριση ενέργειας
Το σύστημα θέρμανσης iVarioBoost συνδυάζει δύναμη, ταχύτητα
και ακρίβεια. Με υψηλά αποθέματα ισχύος και κατανομή
θερμότητας σε όλη την επιφάνεια με απόλυτη ακρίβεια, για να
ολοκληρωθεί άψογα η διαδικασία μαγειρέματος.

Δύναμη και ακρίβεια. Επί δύο.
Δύο δοχεία με χωρητικότητα 17 l το καθένα,
επιφάνεια πυθμένα 2/3 GN, για να μπορείτε να
απολαμβάνετε τη δύναμη και την ακρίβεια
ακόμα και στις μικρές κουζίνες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά σας;
Mise en place χωρίς άγχος και
αποδοτικό à la carte. Μεγάλη
οικονομία και περισσότερος
χρόνος.
rational-online.com/xx/iVario2-XS
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Οι βοηθοί στο μαγείρεμα.

Γρήγοροι και με ακρίβεια.
Έξυπνοι και αξιόπιστοι.

Ο συνδυασμός κεραμικών στοιχείων θέρμανσης
και αντιχαρακτικών πυθμένων υψηλής απόδοσης
εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό απόδοσης, εξαιρετική
ταχύτητα και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας.
Η ενσωματωμένη διαχείριση ενέργειας iVarioBoost
καταναλώνει έως και 40% λιγότερη ενέργεια,
σε σχέση με τις κοινές συσκευές μαγειρέματος.
Συγχρόνως διατηρεί αποθέματα ισχύος. Για να
μπορείτε να σοτάρετε γρήγορα μεγαλύτερες
ποσότητες και για να μην πέφτει η θερμοκρασία όταν
προσθέτετε κρύα υλικά.
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Μεγάλη ποικιλία σε μικρό χώρο με την επιλογή
iZoneControl. Με αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε
έως και τέσσερις ζώνες από δύο πυθμένες δοχείων, τις
οποίες μπορείτε να διαμορφώσετε ελεύθερα ως προς
το μέγεθος, τη θέση και το σχήμα. Στο ίδιο δοχείο
μπορείτε τώρα να ετοιμάζετε ίδια ή διαφορετικά
φαγητά. Ταυτόχρονα ή με χρονική διαφορά, στην
ίδια ή σε διαφορετική θερμοκρασία. Με αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα ή βάσει χρόνου. Πάντα χωρίς
επίβλεψη, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό κουζίνας, χωρίς
σπατάλες ενέργειας.

Έξυπνη ρύθμιση, με το πάτημα ενός πλήκτρου.
Με το iCookingSuite, τη μαγειρική ευφυΐα του
iVario 2-XS. Αυτή προσαρμόζει τη μαγειρική ροή
ανάλογα με το φαγητό, καθοδηγεί τα πάντα για να
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, μαθαίνει από
εσάς, προσαρμόζεται στις μαγειρικές σας συνήθειες
και σας καλεί όταν πρέπει να αναλάβετε δράση, π.χ.
για να γυρίσετε τις μπριζόλες. Τίποτα δεν καίγεται
και δεν χύνεται στο βράσιμο. Εάν θέλετε να δώσετε
την προσωπική σας νότα στα φαγητά, μπορείτε να
επέμβετε στη διαδικασία μαγειρέματος.

Για την κουζίνα σας
Για να μπορείτε να κερδίζετε
τις εντυπώσεις, γρήγορα και με
ακρίβεια.
rational-online.com/xx/iVario2-XS
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Mise en place.

Με αυτή τη δύναμη καταφέρνετε
τα πάντα. Ταυτόχρονα.
Με πλάνο, με πρόγραμμα, με λίστα ελέγχου στο Mise en place, το
παν είναι η οργάνωση για να ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα οι
διαδικασίες και για να επιτευχθούν άριστα αποτελέσματα. Κάποια
στιγμή έρχεται ο προμηθευτής και οι κατσαρόλες με τα λαχανικά, τα
ζυμαρικά και τη σάλτσα για το επιδόρπιο μένουν επάνω στις εστίες
χωρίς επίβλεψη. Καλό θα ήταν να υπήρχε κάποιος που θα αναλάμβανε
αυτή τη δουλειά. Όπως για παράδειγμα το iVario 2-XS με iCookingSuite.
Τα μαγειρευτά κατσαρόλας, τα ευαίσθητα επιδόρπια και τα συνοδευτικά
πετυχαίνουν χωρίς επίβλεψη, χωρίς να καεί ή να χυθεί κάτι. Με το
iVarioBoost για απόδοση μαγειρέματος με απόλυτη ακρίβεια. Με το
AutoLift, για να μπορούν να βγουν τα ζυμαρικά αυτόματα από το νερό,
όταν γίνουν.

Με άλλα λόγια
Βρήκατε την τεχνική και
εφοδιαστική λύση για να
εξοικονομήσετε χρόνο και
προσωπικό και να επενδύσετε
στη δημιουργικότητα.
rational-online.com/xx/restaurant
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Αποδοτική ευελιξία.

À la carte στο λεπτό.
Ευελιξία επειδή στο εστιατόριο οι «κανονικές» καταστάσεις αποτελούν
εξαίρεση. Ψάρι, κρέας, λαχανικά. Ελαφρύ, μέτριο ή καλό ψήσιμο. Πολύ
καυτερό ή χωρίς αλάτι. Όλα τώρα, όλα ταυτόχρονα, όλα φρέσκα,
όλα διαφορετικά. Η προετοιμασία στην κουζίνα πρέπει να γίνεται
αξιόπιστα, γρήγορα, αποδοτικά. Για αυτές ακριβώς τις απαιτήσεις
υπάρχει το iVario 2-XS. Δύο δοχεία απεριόριστες δυνατότητες. Εύκολο
σύστημα χειρισμού και απόδοση με απόλυτη ακρίβεια. Για διαφορετικές
θερμοκρασίες, για διαφορετικά φαγητά, για διαφορετικούς χρόνους.
Χωρίς επίβλεψη, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό κουζίνας. Πάντα αξιόπιστα,
πάντα με λαχταριστά αποτελέσματα. Με την επιλογή iZoneControl
μπορείτε να χωρίσετε τους δύο πυθμένες δοχείων σε τέσσερις συνολικά
ζώνες. Για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.

Πάντα σε ετοιμότητα
Δύο δοχεία για να μπορείτε να
είστε ευέλικτοι και πανέτοιμοι.
Ακόμα και για τις πιο μικρές
ποσότητες. Για αποδοτική
εργασία.
rational-online.com/xx/restaurant
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Αξεσουάρ.

Τα κατάλληλα συστατικά
για την επιτυχία σας.
Στιβαρότητα, αντοχή στις καθημερινές εργασίες και
καταλληλότητα για σκληρή χρήση σε επαγγελματικές κουζίνες.
Στη RATIONAL, αυτό ισχύει για τα τρόλεϊ καλαθιών αλλά και
για το καλάθι βρασίματος και τηγανίσματος, για το VarioMobil
και για τη σπάτουλα. Διότι μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ
RATIONAL μπορείτε να επωφεληθείτε στο έπακρο από τα
εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόδοσης του iVario 2-XS.
Στη βασική τιμή του iVario 2-XS περιλαμβάνεται: βραχίονας
για αυτόματη ανύψωση και κατέβασμα, καλάθι βρασίματος και
τηγανίσματος, Σφουγγάρι καθαρισμού και φίλτρο.

Γνήσια αξεσουάρ RATIONAL
Η ζωή γίνεται ευκολότερη και
χάρη στα έξυπνα αξεσουάρ.
rational-online.com/xx/accessories
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Σχεδίαση κουζίνας.

Μία απάντηση για κάθε
πρόκληση.
Στο τραπέζι, στον πάγκο εργασίας, στο κεντρικό μπλοκ εστιών ή
ενσωματωμένο σε αυτό: Το iVario 2-XS προσαρμόζεται στο περιβάλλον
του. Είναι στη διάθεσή σας μέρα και νύχτα, για mise en place και
à la carte. Τοποθετείται πανεύκολα και, χάρη στην ενσωματωμένη
αποστράγγιση νερού, δεν χρειάζεστε καν κανάλι αποστράγγισης. Έτσι
θα αποφύγετε τα ολισθηρά δάπεδα κουζίνας και θα αυξήσετε την
επαγγελματική ασφάλεια. Όπως και με τις άλλες τεχνικές λύσεις που
ξεκουράζουν την πλάτη, προστατεύουν από εγκαύματα και κάνουν
ευκολότερη τη ζωή σας. Ακόμα και ο εκτεταμένος καθαρισμός της
κουζίνας δεν αποτελεί πρόβλημα με το iVario 2-XS: Πληροί τις αυστηρές
προδιαγραφές του προτύπου IPX5.

Το πλεονέκτημά σας
Ένας χώρος εργασίας που
προσαρμόζεται στις ανάγκες σας
και δεν αφήνει καμία επιθυμία
ανεκπλήρωτη.
rational-online.com/xx/restaurant
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200 mm

σε 16 δευτερόλεπτα
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iVario 2-XS.

iVario live.

Ταιριάζει σε εσάς.
Μικρό, δυνατό, πανέτοιμο και με
εξοικονόμηση χώρου. Σε ένα εστιατόριο
με έως και 100 κουβέρ, το iVario 2-XS
αντικαθιστά το τηγάνι, τη χύτρα και τη
φριτέζα. Ή συμπληρώνει τον εξοπλισμό
στην καντίνα σας. Και μάλιστα, πολύ
πιο οικονομικά από ό,τι μπορείτε να
φανταστείτε.
Οι επιθυμίες σας είναι μεγαλύτερες, το
ίδιο και η κουζίνα σας; Θέλετε πρόσθετες
λειτουργίες, όπως μαγείρεμα με πίεση;
Δείτε τα μεγαλύτερα μοντέλα iVario Pro
χωρητικότητας 2x25 l, 1x100 l ή 1x150 l:
rational-online.com

iVario
Ποσότητα μερίδων
Ωφέλιμη χωρητικότητα
Επιφάνεια ψησίματος

Μην ακούτε ιστορίες, δοκιμάστε
το μόνοι σας.
2-XS
από 30
2 ×17 λίτρα

2 × 2/3 GN (2 × 13 dm2)

Πλάτος

1100 mm

Βάθος

756 mm

Ύψος (συμπερ. κάτω βάση/υποδομή)

485 mm (1080 mm)

Βάρος

117 kg

Παροχή νερού

R 3/4"

Εκροή νερού

DN 40

Συνδεδεμένο φορτίο (3NAC 400V)

14 kW

Ασφάλεια (3NAC 400V)

Αρκετά με τη θεωρία, τώρα ήρθε η στιγμή
για πράξεις, διότι δεν υπάρχει πιο πειστικό
επιχείρημα από την ίδια την εμπειρία: Δείτε
τα μαγειρικά συστήματα RATIONAL σε
χρήση, γνωρίστε τις έξυπνες λειτουργίες
και δοκιμάστε να εργαστείτε με αυτά.
Ζωντανά, χωρίς καμία δέσμευση και στην
περιοχή σας. Έχετε απορίες ή χρειάζεστε
πληροφορίες για τις δικές σας ανάγκες
και δυνατότητες χρήσης; Επικοινωνήστε
μαζί μας τηλεφωνικά ή στείλτε ένα e-mail.
Περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες,
βίντεο και γνώμες πελατών θα βρείτε στο
rational-online.com.
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Επιλογές
iZoneControl

○

Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία
(κατά τη διάρκεια της νύχτας, sous vide,
κονφί)

○

WiFi

○

Εγγραφή τώρα
Τηλ: +30 210 0108373
m.savvatis@rational-online.com
rational-online.com/xx/live

○ προαιρετικά
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Τηλ.: +30 210 0108373
m.savvatis@rational-online.com
rational-online.com
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