
Το SelfCookingCenter®



Οι ιδέες αλλάζουν τον κόσμο. 
Οι επιθυμίες σας είναι το κίνητρό μας.
Η υπόσχεσή μας σε εσάς:  
Εστιάζουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην επίτευξη των ιδεών σας.
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Ακόμα και οι καλύτερες ιδέες  
μπορούν να βελτιωθούν. 
Από τον φούρνο ατμού Combi  
στο SelfCookingCenter®.

Ατμός Θερμός αέρας Συνδυασμός

Εστιάζουμε στην παροχή του καλύτερου εργαλείου μαγειρέματος εδώ και 
περισσότερα από 40 χρόνια. Ενός εργαλείου που σας επιτρέπει να κάνετε τις 
ιδέες σας πραγματικότητα. Ενός εργαλείου που κάνει το φαγητό σας ακριβώς 
όπως επιθυμείτε. Ενός εργαλείου εύκολου στην χρήση που σας απαλλάσσει από 
τις εργασίες ρουτίνας ώστε να λειτουργείτε την κουζίνα σας με λιγότερο άγχος 
και φασαρία. Και που στο τέλος της ημέρας σάς βγάζει κερδισμένους. 

Όλα ξεκίνησαν με την ιδέα συνδυασμού ατμού και ζεστού αέρα σε μία συσκευή. 
Έτσι κατασκευάσαμε το 1976 τον πρώτο φούρνο ατμού Combi και συνεχίσαμε 
να τον εξελίσσουμε συνεχώς. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για εμάς. Για να σας 
βοηθήσουμε ακόμη πιο στοχευμένα στην καθημερινότητα της κουζίνα σας, 
αναπτύξαμε έναν βοηθό με πραγματική νοημοσύνη: το νέο SelfCookingCenter® 
με τις 5 αισθήσεις – κάτι περισσότερο από ό,τι ένας συνηθισμένος φούρνος 
ατμού Combi. Αισθάνεται, αναγνωρίζει, προβλέπει, μαθαίνει και επικοινωνεί 
μαζί σας. Ένας βοηθός μαγειρέματος που στέκεται αξιόπιστα στο πλευρό σας. 
Ανά πάσα στιγμή.
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Φούρνος ατμού 
Φούρνος θερμού 

αέρα 
Μαγειρική νοημοσύνη

= SelfCookingCenter®

Μετάβαση  
στο βίντεο.



Κατάλληλο για κάθε κουζίνα. 
Με την επιβεβαίωση των  
ικανοποιημένων πελατών μας.

Παλαιότερα, ένας σεφ χρειαζόταν μεγάλη ποικιλία ειδικού εξοπλισμού, 
όπως φούρνους θερμού αέρα, ψησταριές, φριτέζες, εστίες, κατσαρόλες 
και τηγάνια, για να προετοιμάσει ένα καλό γεύμα. Σήμερα υπάρχει μία 
μοναδική συσκευή με την οποία κάθε κουζίνα μπορεί να παρασκευάσει 
ένα εξαίσιο πλήρες μενού: το νέο SelfCookingCenter®.

Σε χώρο μικρότερο του 1 τ.μ, μπορείτε να ψήνετε στο γκριλ, να τηγανίζετε, 
να φουρνίζετε, να μαγειρεύετε στον ατμό, να βράζετε, να σοτάρετε και  
να μαγειρεύετε ποσέ. Και μάλιστα ανεξάρτητα από το αν θέλετε να  
μαγειρέψετε κρέας, ψάρι, πουλερικά, λαχανικά, τροφές με αυγά, αρτο-
σκευάσματα ή γλυκά για μόλις τριάντα ή αρκετές χιλιάδες μερίδες. 

Το SelfCookingCenter® διατίθεται 
τώρα και σε μικρό μέγεθος: το νέο 
SelfCookingCenter® XS.  
Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλούμε ζητήστε το ειδικό  
φυλλάδιο μας. Ή επισκεφθείτε  
μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
www.rational-online.com.

Ο συνδυασμός θερμότητας και ατμού σε μία μόνο συσκευή ανοίγει νέες 
δυνατότητες στην επαγγελματική προετοιμασία των γευμάτων σας.  
Το φαγητό μαγειρεύεται πολύ απαλά. Αυτό το καθιστά πολύ πιο υγιεινό 
και ιδανικό για διατροφή πλούσια σε βιταμίνες. Το νέο SelfCookingCenter® 
καλύπτει των 95 % του συνόλου των δημοφιλών εφαρμογών 
μαγειρέματος.

Ατμός  
από 30°C έως 130°C 

Μαγείρεμα στον ατμό, μαγείρεμα 
ποσέ, σοτάρισμα και άτμισμα –  
όλα αυτά τα κάνει η υψηλής 
απόδοσης γεννήτρια ατμού μας. 
Ανεξάρτητα από το αν θέλετε να 
μαγειρέψετε λαχανικά, ψάρι ή  
πιάτα με αυγά, χάρη στις ακριβείς 
θερμοκρασίες ατμού και τον 
μέγιστο κορεσμό ατμού, 
επιτυγχάνετε έντονα χρώματα.  
Οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία 
διατηρούνται. Τίποτα δεν 
στεγνώνει.

Θερμός αέρας  
από 30°C έως 300°C 

Τρυφερά φιλέτα, τραγανές 
κοτολέτες, μπριζόλες ψητές,  
αφράτα προϊόντα αρτοποιίας  
και ευκολία στο μαγείρεμα 
κατεψυγμένων τροφίμων, χάρη 
στην μόνιμη παροχή θερμού  
αέρα στους 300°C, τα πάντα 
μαγειρεύονται ομοιόμορφα, 
γίνονται τραγανά και κρατούν  
τους χυμούς τους, θέτοντας νέα 
πρότυπα.

Συνδυασμός ατμού και 
θερμού αέρα από  

30°C έως 300°C 
Το ζεστό υγρό κλίμα εμποδίζει την 
ξήρανση των τροφίμων, ελαχιστο-
ποιεί τις απώλειες βάρους και 
διασφαλίζει ομοιόμορφο ρόδισμα 
σε ψητά, ογκρατέν ή αλμυρά 
σουφλέ. Επιτυγχάνετε ξεχωριστές 
γεύσεις και οι χρόνοι μαγειρέματος 
είναι σημαντικά μικρότεροι από  
ό,τι στις συμβατικές συσκευές 
μαγειρικής.

Είναι ο βοηθός που κάθε προσωπικό κουζίνας θα ήθελε: Μαγειρεύει 
γρήγορα, είναι εύκολο στην χρήση, σας παρέχει την επιθυμητή ποιότητα 
πιάτων, εξοικονομώντας ταυτόχρονα χρήματα, χρόνο και ενέργεια. 
Αναλαμβάνει όλες τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου. Ρυθμίζει 
αυτόματα την θερμοκρασία, την υγρασία και τον χρόνο μαγειρέματος. 
Παρακολουθεί τον βαθμό ψησίματος και το ρόδισμα, και δεν χρειάζεται  
να κάνετε ούτε το συχνό γύρισμα των προιοντων.

Με περισσότερες από 750.000 συσκευές στην αγορά, ο εξοπλισμός έχει 
εξελιχθεί σε πρότυπο στις επαγγελματικές κουζίνες όλου του κόσμου. Και 
αυτό που μας κάνει ιδιαίτερα ευτυχείς: Το 93 % των πελατών μας σε όλο 
τον κόσμο επιβεβαιώνει ότι το RATIONAL προσφέρει το μέγιστο δυνατό 
όφελος. (Ανάλυση Ικανοποίησης Πελατών TNS Infratest 2016). Και φυσικά 
αυτός είναι και ο λόγος που συνιστούν το RATIONAL.
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Μόνο το αποτέλεσμα μετράει. 
Το SelfCookingCenter®  
με τις 5 αισθήσεις.

Το νέο SelfCookingCenter® είναι το πρώτο σύστημα μαγειρέματος του 
κόσμου με πραγματική νοημοσύνη και φέρνει επανάσταση στην κουζίνα. 
Δεν χρειάζεται πλέον να ρυθμίζετε και να παρακολουθείτε συνεχώς την 
ιδανική θερμοκρασία, την υγρασία ή την ταχύτητα αέρα. Εσείς απλά 
καθορίζετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από το αν επιθυμείτε 
τα πιάτα σας να είναι με το αίμα, μέτρια ψημένα ή καλοψημένα, με ή χωρίς 
κρούστα. 

Εξοπλισμένο με 5 αισθήσεις, ανιχνεύει τις ιδανικές συνθήκες μαγειρέμα-
τος, αναγνωρίζει το μέγεθος και την ποσότητα των τροφίμων, σκέφτεται 
και γνωρίζει πώς ένα πιάτο μαγειρεύεται τέλεια, μαθαίνει τις συνήθειες  
και τις προτιμήσεις του σεφ και επικοινωνεί μαζί του. 

Σε συνεργασία με σεφ, διατροφολόγους, φυσικούς και μηχανικούς, 
συνδυάσαμε τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά μίας σύγχρονης συσκευής 
κουζίνας σε ένα νέο πρότυπο: απόδοση, ποιότητα τροφίμων, απλότητα 
και αποτελεσματικότητα. Ένα πρότυπο, το οποίο δεν θέλει να αποχωριστεί 
πλέον κανένας από τους πελάτες μας.

>  Αισθάνεται τις τρέχουσες συνθήκες στον χώρο ψησίματος και τη 
συνοχή των τροφίμων

>  Αναγνωρίζει το μέγεθος, την ποσότητα και την κατάσταση των 
προϊόντων και υπολογίζει το ρόδισμα

>  Μαθαίνει τις μαγειρικές σας συνήθειες και τις υλοποιεί

>  Σκέπτεται και προσαρμόζει συνεχώς την ιδανική μέθοδο μαγειρέματος 
για το αποτέλεσμα που επιθυμείτε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος

>  Επικοινωνεί μαζί σας και σας δείχνει τι μπορεί να κάνει το RATIONAL  
για να επιτευχθούν οι απαιτήσεις σαςΤα πλεονεκτήματά σας  

με μια ματιά: 

>  Σταθερή κορυφαία ποιότητα 
φαγητών

>  Εύκολη λειτουργία ακόμη και  
για ανειδίκευτο προσωπικό

>  Ελάχιστο κόστος λειτουργίας
8



Το SelfCookingCenter®. 
Είναι απλό, μαγειρεύει νόστιμα και  
υγιεινά, με μικρότερο κόστος.

Το κίνητρό μας ήταν και είναι να σάς βοηθήσουμε να 
κάνετε τη δουλειά σας όσο το δυνατόν ευκολότερα. 
Ως εκ τούτου, εξοπλίσαμε το νέο SelfCookingCenter® 
με τέσσερις έξυπνες λειτουργίες και το μετατρέψαμε 
σε έναν βοηθό που ξεχωρίζει για την ποιότητα, την 
ευκολία χρήσης και την αποτελεσματικότητά του.

Παραδοσιακή κουζίνα – Χειροκίνητη λειτουργία 
Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
SelfCookingCenter® και χειροκίνητα. Είτε επιλέξετε 
θερμό αέρα, ατμό ή συνδυασμό αυτών, στη χειροκίνη-
τη λειτουργία ελέγχετε όλες τις παραμέτρους  
μαγειρέματος άμεσα και με ακρίβεια. 

Απλότητα λόγω νοημοσύνης –  
iCookingControl 
Επιλέξτε το είδος του τροφίμου, καθορίστε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα – Έτοιμοι! Το iCookingControl 
ετοιμάζει το φαγητό σας ακριβώς με τον τρόπο που 
επιθυμείτε. Δεν έχει σημασία ποιος λειτουργεί τη 
συσκευή. Αναγνωρίζει την κατάσταση, το μέγεθος, 
καθώς και την ποσότητα των προϊόντων. Σκέφτεται 
εκ των προτέρων και καθορίζει συνεχώς την ιδανική 
διαδρομή για το επιθυμητό αποτέλεσμα και προχωρά 
αυτόματα στις απαραίτητες προσαρμογές.

Έξυπνα μικτά φορτία –  
iLevelControl 
Με το iLevelControl προετοιμάζετε ταυτόχρονα 
διαφορετικά πιάτα. Το iLevelControl προβάλει στην 
οθόνη τα πιάτα που μπορείτε να προετοιμάσετε 
ταυτόχρονα. Αυτό αυξάνει την παραγωγικότητα και 
εξοικονομεί χρόνο, χρήμα, χώρο και ενέργεια. Ανάλογα 
με το μέγεθος του φορτίου, τον αριθμό και τη διάρκεια 
των ανοιγμάτων της πόρτας, προσαρμόζει βέλτιστα 
τον χρόνο μαγειρέματος στο αντίστοιχο πιάτο. Με 
αυτόν τον τρόπο τίποτα δεν μαγειρεύεται υπερβολικά 
και το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο καλό.

Ακρίβεια για κορυφαία ποιότητα –  
HiDensityControl® 
Οι εξαιρετικά ευαίσθητοι αισθητήρες ανιχνεύουν και 
αναγνωρίζουν κάθε στιγμή τις τρέχουσες συνθήκες 
στον θάλαμο μαγειρέματος. Το HiDensityControl® 
ρυθμίζει την αναγκαία ποσότητα ενέργειας 
ακριβώς στις ανάγκες των τροφίμων και τη διανέμει 
ομοιόμορφα και αποτελεσματικά σε όλο τον θάλαμο 
μαγειρέματος. Το αποτέλεσμα: υγιεινή κορυφαία 
ποιότητα σε κάθε παρτίδα με την ελάχιστη δυνατή 
κατανάλωση πόρων.

Έξυπνο σύστημα καθαρισμού –  
Efficient CareControl 
Το Efficient CareControl είναι το μοναδικό σύστημα 
αυτόματου καθαρισμού που εντοπίζει και απομακρύνει 
τους ρύπους και τα άλατα με το πάτημα ενός κουμπιού. 
Η λειτουργία προσαρμόζεται στις ανάγκες σας και 
προτείνει χρονικές στιγμές για τον καθαρισμό. Το 
αποτέλεσμα: Λαμπερή, υγιεινή καθαριότητα, η οποία 
εξοικονομεί χρόνο, προστατεύει το περιβάλλον και 
μειώνει το κόστος.
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Επιλέγετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Φορτώνετε. Έτοιμο. 
iCookingControl.

Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να 
παράγετε την ποιότητα των 
τροφίμων που επιθυμείτε.  
Είτε πρόκειται για ψάρια, κρέας, 
πουλερικά, αρτοσκευάσματα, 
πιάτα αυγών ή επιδόρπια – με 
το SelfCookingCenter® όλα 
μαγειρεύονται ομοιόμορφα –  
και ακριβώς όπως τα θέλετε.  
Εσείς καθορίζετε το αποτέλεσμα 
και το SelfCookingCenter® 
πραγματοποιεί τις επιθυμίες σας. 
Με συνέπεια και λεπτομέρεια. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τη μοναδική 
νοημοσύνη μαγειρέματος:  
το iCookingControl.

Το iCookingControl χρησιμοποιεί αισθητήρες για την ανίχνευση του 
μεγέθους και της κατάστασης των προϊόντων, καθώς και του μεγέθους 
του φορτίου και προσαρμόζει το μαγείρεμα στο αντίστοιχο τρόφιμο για 
την άψογη επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Λαμβάνει αυτόνομα 
όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, 
το κλίμα στον θάλαμο και τον χρόνο μαγειρέματος. Κάθε προσαρμογή 
προβάλλεται στην οθόνη. Αυτό σας επιτρέπει να γνωρίζετε ακριβώς τι 
συμβαίνει και να έχετε τα πάντα υπό έλεγχο.

Το iCookingControl μαθαίνει τις μαγειρικές συνήθειες και τις προτιμήσεις 
σας και προσαρμόζει τη λειτουργία στις ανάγκες σας. Δεν χρειάζεται  
πλέον να ελέγχετε τα πάντα και όλα ετοιμάζονται ακριβώς όπως 
επιθυμείτε. Έτσι, μπορείτε πάντα να βασίζεστε σε αυτόν τον Βοηθό Σεφ.

Με το iCC Cockpit έχετε πάντα μια 
γενική εικόνα του τι κάνει το σύστημα 
μαγειρέματος.

Το iCC Monitor προβάλει τις ρυθμίσεις που 
πραγματοποιεί το σύστημα.

Εσείς καθορίζετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Το SelfCookingCenter® υλοποιεί αξιόπιστα 
τις ιδέες σας.

Τα πλεονεκτήματά σας με μια ματιά:

>  Έξυπνες διαδικασίες μαγειρέματος: Αναλαμβάνει όλες 
τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου

>  Το επιθυμητό αποτέλεσμα με το πάτημα ενός 
πλήκτρου: Απλούστατος χειρισμός, ακόμα και για  
το βοηθητικό προσωπικό

>  Αυτόματη ρύθμιση της διαδικασίας μαγειρέματος: 
Βέλτιστα αποτελέσματα πάντα

>  Το ιδανικό σημείο μαγειρέματος επιτυγχάνεται πάντα: 
Έως και 20 % εξοικονόμηση πρώτων υλών σε 
σύγκριση με τη συμβατική τεχνολογία μαγειρέματος
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Τα πάντα ταυτόχρονα  
και πάντα στην ώρα τους. 
iLevelControl.

«Με το νέο RATIONAL έχουμε 
κάνει ένα τεράστιο άλμα στο À 
la carte. Οι πελάτες μας επαινούν 
την καλή ποιότητα των πιάτων 
μας και μπορούμε να παράγουμε 
30 % περισσότερα πιάτα ανά 
ώρα. Και μάλιστα χωρίς επιπλέον 
προσωπικό.» 
Harald Keßler, Ιδιοκτήτης του Gasthaus  
zum Luitpold, Fuchstal/Leeder, Γερμανία

15

Με το iLevelControl προετοιμάζετε τις υπηρεσίες À-la-carte,  
Mise en Place ή το πρωινό σας εύκολα, γρήγορα και ευέλικτα.  
Σε επιφάνεια μόλις 1 m², χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα 
διαφορετικά μαγειρικά σκεύη, όπως κατσαρόλες, τηγάνια, 
σχάρες και φριτέζες, απλά το ένα επάνω στο άλλο. Με αυτόν  
τον τρόπο ετοιμάζετε διαφορετικά πιάτα ταυτόχρονα σε μία 
μόνο συσκευή.

Το SelfCookingCenter® προβάλει στην οθόνη τα πιάτα που 
μπορείτε να προετοιμάσετε ταυτόχρονα. Εσείς ορίζετε τι θέλετε 
να μαγειρέψετε και το iLevelControl παρακολουθεί κάθε ράφι 
ξεχωριστά. Ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου, τη συχνότητα 
και τη διάρκεια που παραμένει ανοικτή η πόρτα, το iLevelControl 
διορθώνει έξυπνα τον χρόνο μαγειρέματος και σας ενημερώνει 
σχετικά. Έτσι έχετε πάντα τον έλεγχο της διαδικασίας.

Όταν ένα πιάτο είναι έτοιμο, το iLevelControl σάς ενημερώνει 
και προβάλει το σχετικό ράφι στην οθόνη. Αν το επιθυμείτε, το 
σύστημα μπορεί να σας ενημερώνει μέσω φωτισμού για το ράφι 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αφαιρεθεί. Αυτό αποκλείει 
ουσιαστικά τυχόν εσφαλμένη λειτουργία. Έτσι τα φαγητά σας 
είναι πάντα έτοιμα όταν και όπως ακριβώς τα θέλετε.

Τα πλεονεκτήματά σας με μια ματιά:

>  Ταυτόχρονη προετοιμασία διαφορετικών πιάτων:  
μέγιστη ευελιξία και έως 70 % εξοικονόμηση ενέργειας  
σε σύγκριση με τη συμβατική τεχνολογία μαγειρέματος 

>  Παρακολούθηση και έξυπνη προσαρμογή του  
χρόνου μαγειρέματος:  
Σταθερά υψηλή ποιότητα πιάτων χωρίς έλεγχο

>  Ένδειξη ποια φαγητά μπορούν να μαγειρευτούν μαζί:  
απλούστατος χειρισμός

>  Πολυλειτουργικό:  
εξοικονόμηση ενέργειας έως 70 %



Οι πελάτες σας απολαμβάνουν 
την ποιότητά σας. Κάθε μέρα. 
HiDensityControl®.

Γεννήτρια ατμού: Οι ακριβείς θερμοκρασίες ατμού και 
ο μέγιστος κορεσμός ατμού εγγυώνται την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα τροφίμων για μια υγιεινή κουζίνα – 
και μάλιστα χωρίς αποσκλήρυνση νερού.

HiDensityControl®: Συγκεντρωμένη δύναμη

Έξυπνη διαχείριση κλίματος: Η μέτρηση της υγρασίας 
λαμβάνει υπόψη την εγγενή περιεκτικότητα σε υγρασία 
των τροφίμων και επιτρέπει υψηλής ακρίβειας ρύθμιση 
του κλίματος του θαλάμου. Για τραγανά ψητά και 
αφράτη κρούστα.

Δυναμική κυκλοφορία αέρα: Ο ανεμιστήρας υψηλής 
απόδοσης ρυθμίζει την ταχύτητα και τη διεύθυνση 
περιστροφής ανάλογα με το προϊόν, την ποσότητα 
και την κατάσταση ψησίματος. Για βέλτιστη κατανομή 
του αέρα στον θάλαμο ψησίματος και ομοιόμορφα 
αποτελέσματα.

Ενεργή αφύγρανση: Με τη βοήθεια της καινοτόμου τε-
χνολογίας κενού, ο θάλαμος ψησίματος αφυγραίνεται 
γρήγορα και αποτελεσματικά. Για τραγανές κρούστες 
και λαχταριστά παναρίσματα.

Τα πλεονεκτήματά σας με μια ματιά:

>  Δυναμική δημιουργία ρεύματος αέρα:  
ομοιομορφία σε όλα τα ράφια

>  Ενεργή αφύγρανση: τραγανές κρούστες και  
λαχταριστά παναρίσματα

>  Μέγιστος κορεσμός ατμού: καθόλου στέγνωμα 
ακόμα και στα ευαίσθητα πιάτα

>  Υψηλή απόδοση και μέγιστη θερμοκρασία έως 
300°C: παραδοσιακό αποτύπωμα γκριλ ακόμα και 
σε μεγάλες ποσότητες – σύντομοι χρόνοι προθέρ-
μανσης και ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι 
αυτές οι ποσότητες είναι εφικτές. 
Αλλά με το 202 SelfCookingCenter® 
ετοιμάζω 240 σνίτσελ μέσα σε 
μόλις 12 λεπτά. Είμαι δύο φορές 
ταχύτερος γιατί τα ετοιμάζω 
όλα μαζί. Και η ποιότητα είναι 
απίστευτη.» 
Kurt Stümpfig, Επικεφαλής υπηρεσιών 
εστίασης, Τμήμα Μηχανικής Linde AG, 
Γερμανία

Η μοναδική ποιότητα των πιάτων 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν 
υπάρχει επαρκής απόδοση. Ειδικά 
όταν πρόκειται για την προετοιμα-
σία μεγαλύτερων ποσοτήτων. Αυτό 
ακριβώς προσφέρει το πατενταρι-
σμένο HiDensityControl®. Διανέμει 
τη θερμότητα, την υγρασία και τον 
αέρα ομοιόμορφα και εντατικά στον 
θάλαμο μαγειρέματος – πάντα με 
τον τρόπο που είναι ιδανικός για 
την ποιότητα και την ποσότητα των 
προϊόντων σας.

Οι αισθητήρες υψηλής ευαισθησίας μέσα στον 
θάλαμο ελέγχουν συνεχώς τις τρέχουσες συνθήκες 
στον θάλαμο ώστε η αναγκαία ποσότητα ενέργειας 
να προσαρμόζεται άριστα στα τρόφιμα. Αυτό γίνεται 
με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Το αποτέλεσμα: 
Ομοιόμορφα υψηλή ποιότητα πιάτων με ελάχιστη 
κατανάλωση πόρων σε κάθε παρτίδα.

1716
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Εύκολος καθαρισμός χωρίς άλατα. 
Efficient CareControl.

Με το Efficient CareControl, το SelfCookingCenter® καθαρίζεται και αφαλατώνεται 
αυτόματα ή/και κατόπιν εντολής κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς να απαιτείται 
επίβλεψη. Ανάλογα με το πόσο λερωμένη είναι η συσκευή σας, επιλέγει το 
καταλληλότερο πρόγραμμα καθαρισμού και σάς προτείνει τη βέλτιστη ποσότητα 
απορρυπαντικού και υγρού αφαλάτωσης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα καθαρισμού που επιθυμείτε.  
Το SelfCookingCenter® σάς ενημερώνει αυτόματα για τους καθορισμένους χρόνους, 
εξασφαλίζοντας πάντα ένα υγιεινά καθαρό και καλά διατηρημένο εξοπλισμό.

Δεν απαιτείται πλέον ακριβή και απαιτητική στη συντήρηση εγκατάσταση 
αποσκλήρυνσης νερού. Το νέο Efficient CareControl κάνει οικονομία περίπου 30 % 
σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Έτσι, κοστίζει σημαντικά λιγότερο από 
το ενδελεχές πλύσιμο με το χέρι, ενώ μέσω της χρήσης δισκίων, ο καθαρισμός είναι 
ιδιαιτέρως ασφαλής.

Τα πλεονεκτήματά σας με μια ματιά:

>  Στερεό καθαριστικό:  
Προστασία της υγείας λόγω της μη χρήσης υγρών καθαριστικών

>  Αναγνώριση βαθμού λερώματος με έξυπνη πρόταση καθαρισμού: 
ελάχιστο κόστος λειτουργίας και ελάχιστη εργασία

>  Αυτόματη αφαίρεση αλάτων: 
κανένα κόστος αφαλάτωσης ή αποσκλήρυνσης του νερού

>  Δυνατότητα ρύθμισης προγράμματος καθαρισμού:  
πάντα καθαρό με εγγύηση υγιεινής

«Εξοικονομούμε τουλάχιστον 
900 € ετησίως καθώς 

δεν χρησιμοποιούμε πλέον 
εγκατάσταση αποσκλήρυνσης 

νερού. Επιπλέον, καταφέραμε 
να μειώσουμε το κόστος χημικών 

καθαρισμού, νερού και ενέργειας στο 
ελάχιστο.» 

Alan Bird, Ιδιοκτήτης του Birds of Smithfields,  
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
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Οικονομία ενέργειας,  
χρόνου, αγαθών και χώρου. 
whitefficiency®.

Το whitefficiency® είναι η συμβολή μας στην αειφορία, που 
αρχίζει ήδη από τον σχεδιασμό του προϊόντος. Σε συνεργασία με 
πανεπιστήμια αναζητούμε περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις. Αυτό 
συνεχίζεται στην περιβαλλοντικά πιστοποιημένη παραγωγή μας, 
την ενεργειακή απόδοση των πόρων και ολοκληρώνεται με την 
επιστροφή και ανακύκλωση των παλαιών μας συσκευών. 

Το whitefficiency® κάνει τη διαφορά στην κουζίνα σας. Με αυτόν 
τον τρόπο κάνετε οικονομία στην ενέργεια, το νερό και τις 
πρώτες ύλες και έχετε λιγότερα απορρίμματα. Με το RATIONAL 
έχετε επίσης έως 30 % περισσότερο χώρο στη διάθεσή σας, 
καθώς καταλαμβάνει πολύ μικρή επιφάνεια που ισούται περίπου 
με το 40-50 % του συνόλου των συμβατικών συσκευών 
μαγειρέματος. Σε κάθε περίπτωση, το whitefficiency® σημαίνει 
ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Μέσω της ολιστικής 
προσέγγισης των υπηρεσιών μας, σάς εξασφαλίζουμε ότι θα 
αξιοποιείτε τις συσκευές μας στο έπακρο. Από την αρχή και για 
όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Μέσο εστιατόριο με 200 κουβέρ την ημέρα με δύο SelfCookingCenter® 101 –  
Κέρδος σε σύγκριση με τη συμβατική τεχνολογία κουζίνας χωρίς φούρνο ατμού Combi.

Το  
κέρδος σας 

Στοιχεία υπολογισμού  
ανά μήνα

Μηνιαίο  
κέρδος 

Υπολογίστε 
μόνοι σας

Κρέας/Ψάρι/Πουλερικά

20 % λιγότερες πρώτες ύλες κατά μέσο 
όρο χάρη στον ακριβή έλεγχο και το 
iCookingControl.*

Αξία προϊόντων
7.680 €
Κόστος προϊόντων με το 
SelfCookingCenter®

6.144 €

= 1.536 €

Λίπος

Το λίπος για το μαγείρεμα είναι σχεδόν 
περιττό. Το κόστος αγοράς και διάθεσης  
για το λίπος μειώνεται έως 95 %.

Αξία προϊόντων
48 €
Κόστος προϊόντων με το 
SelfCookingCenter®

2,40 €

= 45 €

Ενέργεια

Η μοναδική απόδοση μαγειρέματος, το 
iLevelControl και η προηγμένη τεχνολογία 
ελέγχου καταναλώνουν έως 70 % λιγότερη 
ενέργεια.*

Κατανάλωση
6.300 kWh x 0,13 € ανά kWh 
Κατανάλωση με το SelfCookingCenter®

1.890 kWh x 0,13 € ανά kWh

= 573.3 €

Χρόνος εργασίας

Το iLevelControl μειώνει τον χρόνο 
παραγωγής έως και 50 %.  
Αποφυγή εργασιών ρουτίνας χάρη  
στο iCookingControl. 

60 ώρες λιγότερο x 7 € = 420 €

Αποσκλήρυνση νερού/αφαλάτωση

Με το Efficient CareControl, αυτή η δαπάνη 
παύει να υφίσταται.

Συμβατικό κόστος
60 €
Κόστος με το SelfCookingCenter®

0 €

= 60 €

Μηνιαίο κέρδος = 2.634.3 €

Ετήσιο κέρδος = 31.611.6 €

* σε σύγκριση με τη συμβατική τεχνολογία κουζίνας χωρίς φούρνο ατμού Combi.
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Ο στόχος είναι η κορυφαία ποιότητα. 
Σωστά αξεσουάρ – ο τέλειος σύντροφος.

Μόνο με την χρήση αυθεντικών αξεσουάρ της RATIONAL 
μπορείτε να αξιοποιήσετε τις πλήρεις δυνατότητες του 
SelfCookingCenter®. Μπορείτε να επιλέξετε και ειδικές 
εφαρμογές, όπως προετοιμασία προτηγανισμένων προϊόντων, 
ψήσιμο κοτόπουλου και πάπιας, καθώς και ολόκληρων  
αρνιών ή χοιρινών. Μπορείτε να ετοιμάζετε ακόμα και σνίτσελ 
και μπριζόλες χωρίς να τις γυρίζετε συνεχώς. Τα αυθεντικά  
αξεσουάρ της RATIONAL προορίζονται ειδικά για τις συσκευές 
RATIONAL. Είναι εξαιρετικά στιβαρά και, ως εκ τούτου, ιδανικά 
για καθημερινή εντατική χρήση στην επαγγελματική κουζίνα.

Ταψί γκριλ και πίτσας 
Με το υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ταψί πίτσας, μπορείτε 
να ετοιμάσετε όλα τα είδη πίτσας, ψωμιού και τάρτας σε άριστη 
ποιότητα. Γυρίστε τα ανάποδα και ψήστε λαχανικά, μπριζόλες ή 
ψάρια με τέλειο σχέδιο σχάρας. 

Σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ 
Χάρη στον πρωτοποριακό σχεδιασμό, η νέα σταυρωτή και 
ραβδωτή σχάρα γκριλ σάς προσφέρει δύο διαφορετικά σχέδια 
σχάρας με μία μόνο σχάρα. Ανάλογα με την πλευρά που 
χρησιμοποιείτε, η σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ σάς 
επιτρέπει να επιτύχετε τις παραδοσιακές ρίγες κατά το ψήσιμο 
ή το δημοφιλές αμερικανικό πρότυπο steakhouse σε ένα ευρύ 
φάσμα προϊόντων.

Λαμαρίνες ψησίματος 
Τα ταψιά αλουμινίου της RATIONAL χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα 
για τις τέλειες αντικολλητικές ιδιότητες, καθώς και για την άριστη 
ανθεκτικότητα και τη μεγάλη διάρκεια χρήσης τους. Ψωμί, 
αρτοσκευάσματα, τηγανητά και πανέ ροδίζουν όμορφα και 
γίνονται ιδιαίτερα τραγανά.

Πολλαπλός ψήστης 
O πολλαπλός ψήστης είναι κατάλληλος για την ετοιμασία 
μεγάλων ποσοτήτων αυγών ματιών, ομελετών, ρόστι και 
τορτίγιας. Η ειδική επίστρωση τεφλόν εμποδίζει το κόλλημα  
των φαγητών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ζητήστε το φυλλάδιο αξεσουάρ 
μας ή τα φυλλάδια εφαρμογών μας. Ή επισκεφθείτε μας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.rational-online.com.
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 Ταψί γκριλ και πίτσας Σταυρωτή και ραβδωτή σχάρα γκριλ Λαμαρίνα ψησίματος  Πολλαπλός ψήστης



Τεχνολογία που επιτυγχάνει  
περισσότερα. 

Επειδή η διαφορά έγκειται  
σε κάθε λεπτομέρεια.

Διαμήκης τοποθέτηση
Λόγω του στενού ανοίγματος 
της πόρτας, κατά τη διαμήκη 
τοποθέτηση χάνεται σημαντικά 
λιγότερη ενέργεια, ακόμα κι αν 
η πόρτα ανοίγει συχνά στο À la 
carte. Η μικρή ακτίνα ανοίγματος 
της πόρτας καταλαμβάνει επίσης 
λιγότερο χώρο. Για μικρές 
ποσότητες μπορούν επίσης  
να χρησιμοποιηθούν δοχεία  
GN 1/3 και 2/3.

Πόρτα θαλάμου  
με τριπλό τζάμι
Το τριπλό τζάμι με κορυφαία 
θερμααντανακλαστική επίστρω-
ση εξασφαλίζει ελάχιστη απώλεια 
θερμότητας. Με αυτόν τον  
τρόπο εξοικονομείτε επιπλέον  
10 % ενέργεια. Λόγω της δυ-
νατότητας καθαρισμού και των 
τριών τζαμιών, η πόρτα παραμέ-
νει καθαρή για χρόνια. 

Ευφυής αισθητήρας  
6 σημείων
Ακόμη και αν ο αισθητήρας 
πυρήνα δεν έχει τοποθετηθεί 
σωστά, ο αισθητήρας υπολογίζει 
αξιόπιστα το ψυχρότερο σημείο 
του προϊόντος. Με αυτόν 
τον τρόπο όλα τα προϊόντα 
είναι πάντα μαγειρεμένα στην 
εντέλεια.

Γεννήτρια ατμού
Η γεννήτρια ατμού είναι απαραίτητη αν θέλετε να επιτύχετε την 
υψηλότερη ποιότητα τροφίμων κατά το άτμισμα. Ο 100 % υγιεινός 
φρέσκος ατμός αποτελεί εγγύηση για υψηλό κορεσμό ατμού 
ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα κατά το 
μαγείρεμα ποσέ. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, η γεννήτρια 
ατμού αφαλατώνεται αυτόματα. Αυτό καθιστά περιττή την 
αποσκλήρυνση του νερού.

Ενσωματωμένο ντους 
χειρός με αυτόματη 
επαναφορά
Η αδιαβάθμητη ρύθμιση της 
ακτίνας νερού και η εργονομική 
διάταξη απλοποιούν σημαντικά 
τον καθαρισμό, το ξέβγαλμα  
και την αποχέτευση.  
Ο ενσωματωμένος μηχανισμός 
επαναφοράς και φραγής νερού 
προσφέρει άριστη ασφάλεια  
και υγιεινή κατά το πρότυπο  
EN 1717 και τον SVGW 
(ελβετικός σύλλογος για τον 
κλάδο αερίου και νερού).

Μέγιστη θερμοκρασία 
θαλάμου 300°C
Η ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή 
του SelfCookingCenter® 
επιτρέπει θερμοκρασίες μέχρι 
300°C, ακόμη και υπό συνεχή 
λειτουργία. Αυτό επιτρέπει 
επίσης ειδικές εφαρμογές, όπως 
ψήσιμο στη σχάρα ή τηγάνισμα 
μεγάλων ποσοτήτων.

Βοήθημα τοποθέτησης
Το πατενταρισμένο βοήθημα 
τοποθέτησης διευκολύνει 
την σωστή τοποθέτηση του 
αισθητήρα πυρήνα σε ρευστά, 
μαλακά ή πολύ μικρά προϊόντα.

Δυναμική κυκλοφορία αέρα
Η ειδική γεωμετρία του θαλάμου ψησίματος και η ισχυρή διάταξη 
αερισμού, η οποία ρυθμίζει με έξυπνο τρόπο την κατεύθυνση και 
την ταχύτητα περιστροφής σε κάθε πιάτο, κατανέμουν πάντα 
ιδανικά τη θερμοκρασία στον χώρο ψησίματος. Αυτό εξασφαλίζει 
την εξαιρετική ποιότητα των πιάτων, ακόμη και με πλήρες φορτίο.  
Η ενσωματωμένη φτερωτή ανταποκρίνεται άμεσα και διακόπτει 
άμεσα τη λειτουργία του ανεμιστήρα κατά το άνοιγμα της πόρτας. 
Αυτό εξασφαλίζει πρόσθετη ασφάλεια.

ClimaPlus Control®

Η υγρασία μετράται με ακρίβεια 
από τους αισθητήρες στο 
εσωτερικό του θαλάμου και 
ρυθμίζεται με ακρίβεια σύμφωνα 
με τις ρυθμίσεις. Εάν είναι 
απαραίτητο, το σύστημα αφαιρεί 
την υπερβολική υγρασία ή 
προσθέτει, μέσω της γεννήτριας 
ατμού, νέα υγρασία. Ακόμη 
και σε μεγαλύτερες ποσότητες 
τροφίμων, απολαμβάνετε 
τραγανές κρούστες, λαχταριστά 
παναρίσματα, τυπικά μοτίβα 
σχάρας και ζουμερά ψητά.

Φυγοκεντρικός 
διαχωρισμός λίπους
Καθαρός θάλαμος χωρίς  
αλλαγή ή καθαρισμό των 
φίλτρων λίπους. Καθαρή 
γευστική εμπειρία.

Οθόνη κατανάλωσης 
ενέργειας
Γνωρίζετε πάντα πόση ενέργεια  
απαιτεί κάθε διαδικασία μα-
γειρέματος και πόση ενέργεια 
καταναλώνεται ημερησίως. Τα 
δεδομένα προβάλλονται στην 
οθόνη και είναι επίσης διαθέσιμα 
για λήψη.

Φωτισμός LED με σήμανση ραφιών
Ο νέος φωτισμός LED εξασφαλίζει βέλτιστο φωτισμό στο θάλαμο 
μαγειρέματος και σε κάθε ράφι – από πάνω μέχρι κάτω και από πίσω 
μέχρι μπροστά. Ο ουδέτερος φωτισμός δεν αλλοιώνει το χρώμα 
του ροδίσματος. Ενεργειακά αποδοτικός, ανθεκτικός και με χαμηλές 
απαιτήσεις συντήρησης. Η νέα προαιρετική λειτουργία σήμανσης 
ραφιών κάνει την χρήση του iLevelControl ακόμα πιο εύκολη: ένα 
φως που αναβοσβήνει υποδεικνύει το ράφι που πρέπει να φορτωθεί 
ξανά ή να αφαιρεθεί.

Πατέντα

Τα προϊόντα που κατασκευάζονται από την RATIONAL προστατεύονται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μοντέλα χρήσης ή μοντέλα σχεδιασμού: 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 1 519 652, EP 1 530 682, EP 0 856 705, EP 1 499 195, EP 1 653 833, EP 1 682 822, US 5,915,372, US 6,299,921, US 6,510,782, US 6,600,288, US 6,752,621, US 6 772 751,  

US 6,753,027, US 7,048,312, US 7,150,891, US 7,165,942, US 7,196,292, US 7,223,943, US 7,232,978, US 7,438,240, US 7,409,311, US 8,025,740, US 8,269,151, US 8,147,888, US 8,344,294, US 8,475,857,  
JP 3916261, JP 1227539, JP3916261B1, JP4598769B2, JP4255912B2, συν πατέντες που εκκρεμούν

Απομακρυσμένη 
λειτουργία RATIONAL
Αν το SelfCookingCenter® είναι 
συνδεδεμένο με ένα δίκτυο, 
μπορείτε να το ελέγχετε εύκολα 
μέσω του iPhone σας. Έτσι 
έχετε τα πάντα υπό έλεγχο και 
γνωρίζετε πάντα τι συμβαίνει 
μέσα στη συσκευή.
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Για τις ειδικές σας ανάγκες. 
Πάντα η κατάλληλη συσκευή.

Είτε παρασκευάζετε μόλις τριάντα ή αρκετές 
χιλιάδες μερίδες – από εμάς θα προμηθευτείτε 
ένα SelfCookingCenter® κατάλληλου μεγέθους, 
όπως το μικρό SelfCookingCenter® XS. 
Χωράει σε οποιαδήποτε κουζίνα και χάρη 
στις εξελιγμένες λύσεις εγκατάστασης είναι 
κατάλληλο ακόμα και για ανοιχτούς χώρους 
μαγειρέματος πίσω από πάγκο.

Το SelfCookingCenter® XS διατίθεται σε 
ηλεκτρική έκδοση. Όλα τα υπόλοιπα μοντέλα 
διατίθενται και σε έκδοση για αέριο. Οι 
διαστάσεις, τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις 
είναι ίδιες και για τις δύο εκδόσεις. Επιπλέον, 
διατίθενται πολλές ειδικές εκδόσεις, με τις 
οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή 
σας στις πραγματικές ανάγκες της κουζίνας 
σας. 

Ο συνδυασμός δύο συσκευών, η μία πάνω 
στην άλλη ως Combi-Duo, παρέχει μεγαλύτερη 
ευελιξία χωρίς απαίτηση για πρόσθετο χώρο. 
Ελέγχετε την κάτω συσκευή εύκολα και άνετα 
από τον πίνακα χειρισμού της επάνω συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τον 
κατάλογο συσκευών και αξεσουάρ μας.

Εκτός από το SelfCookingCenter®, προσφέ-
ρουμε το καινούργιο CombiMaster® Plus σε 
συνολικά δώδεκα τύπους.

Για λεπτομερείς πληροφορίες, παρακαλούμε ζητήστε 
το φυλλάδιο του CombiMaster® Plus ή το φυλλάδιο για 
τις συσκευές μικρού όγκου. Ή επισκεφθείτε μας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.rational-online.com.

Διεθνής Έλεγχος

2 χρόνια εγγύηση

Συσκευή XS Τύπος 6 ⅔ Τύπος 61 Τύπος 101 Τύπος 62 Τύπος 102 Τύπος 201 Τύπος 202

Ηλεκτρική και Αερίου

Χωρητικότητα 6 x 2/3 GN 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

Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα 20-80 30-100 80-150 60-160 150-300 150-300 300-500

Διαμήκης τοποθέτηση 1/2, 2/3, 1/3, 
2/8 GN

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 

Πλάτος 655 mm 847 mm 847 mm 1.069 mm 1.069 mm 879 mm 1.084 mm

Βάθος 555 mm 776 mm 776 mm 976 mm 976 mm 791 mm 996 mm

Ύψος 567 mm 782 mm 1.042 mm 782 mm 1.042 mm 1.782 mm 1.782 mm

Παροχή νερού R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Αποχέτευση νερού DN 40 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Πίεση νερού 150-600 kPa ή 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ή 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ή 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ή 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ή 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ή 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ή 
0,15-0,6 Mpa

Ηλεκτρική

Βάρος 72 kg 110 kg 135 kg 151 kg 185 kg 268 kg 351 kg

Συνδεδεμένο φορτίο 5,7 kW 11 kW 18,6 kW 22,3 kW 36,7 kW 37 kW 65,5 kW

Ασφάλεια 3 x 10 A 3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 100 A

Ηλεκτρική σύνδεση 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

Απόδοση θερμού αέρα 5,4 kW 10,3 kW 18 kW 21,8 kW 36 kW 36 kW 64,2 kW

Απόδοση ατμού 5,4 kW 9 kW 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW 54 kW

Αερίου

Βάρος – 123 kg 152 kg 168 kg 204 kg 299 kg 381 kg

Ύψος συμπερ. ασφάλειας ροής – 1.012 mm 1.272 mm 1.087 mm 1.347 mm 2.087 mm 2.087 mm

Συνδεδεμένο ηλεκτρικό φορτίο – 0,3 kW 0,39 kW 0,4 kW 0,6 kW 0,7 kW 1,1 kW

Ασφάλεια – 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A

Ηλεκτρική σύνδεση – 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Τροφοδοσία με φυσικό αέριο – R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Φυσικό αέριο/LPG

Μεγ. ονομαστικό θερμικό φορτίο – 13 kW/14 kW 22 kW/24 kW 28 kW/2318 kW 45 kW/50 kW 44 kW/48 kW 90 kW/100 kW

Απόδοση θερμού αέρα – 13 kW/14 kW 22 kW/24 kW 28 kW/2318 kW 45 kW/50 kW 44 kW/48 kW 90 kW/100 kW

Απόδοση ατμού – 12 kW/13 kW 20 kW/22 kW 21 kW/23 kW 40 kW/44 kW 38 kW/40 kW 51 kW/56 kW

XS και Τύπος 202 Ηλεκτρική: Η ENERGY STAR απαλλάσσει αυτές τις συσκευές από πιστοποίηση.
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RATIONAL CookingLive 
Μαγειρέψτε με τους κορυφαίους σεφ μας και δείτε πώς 
το RATIONAL βελτιώνει τη ζωή στην κουζίνα. Όλες 
οι ημερομηνίες είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.rational-online.com. 

Παροχή υπηρεσιών και προγραμματισμός 
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην απόφασή σας: 
Με τη βοήθειά σας, θα βρούμε τη λύση που ταιριάζει 
καλύτερα στις ανάγκες σας. Επιπλέον, θα λάβετε 
προτάσεις σχεδιασμού για την ανακαίνιση ή την 
κατασκευή της κουζίνας σας.

Δειγματισμός 
Θέλετε να δοκιμάσετε το SelfCookingCenter® στην 
κουζίνα σας πριν το αγοράσετε; Πολύ ευχαρίστως! 
Αρκεί ένα τηλεφώνημα: Τηλ.: 6930779687.

Εγκατάσταση 
Ο τεχνικός συνεργάτης της RATIONAL αναλαμβάνει 
την εγκατάσταση στην κουζίνα σας. Εάν θέλετε να 
εγκαταστήσετε οι ίδιοι τις συσκευές, θα λάβετε από 
εμάς λεπτομερείς οδηγίες.

Προσωπική εκπαίδευση 
Ερχόμαστε στην κουζίνα σας και παρουσιάζουμε στην 
ομάδα σας πώς λειτουργούν οι συσκευές μας και πώς 
μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε καλύτερα για τις 
ανάγκες σας.

Ακαδημία RATIONAL 
Μόνο εμείς παρέχουμε εκπαίδευση. Μπορείτε  
να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
www.rational-online.com για να παρακολουθήσετε 
τα δωρεάν σεμινάριά μας. Επιπλέον, προσφέρουμε 
επ' αμοιβή παρουσιάσεις για επιλεγμένα ειδικά 
θέματα. Θα μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε το νέο 
SelfCookingCenter® με τον καλύτερο δυνατό τρόπο  
και θα ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες για εκδηλώσεις ή  
για ένα ελκυστικό μενού.

Ενημερώσεις λογισμικού 
Προσφέρουμε δωρεάν ακόμα και τις ενημερώσεις 
λογισμικού: Απλά κατεβάστε τις από το Club RATIONAL 
και ενημερωθείτε για τα τελευταία ευρήματα των 
ερευνών μας σχετικά με το μαγείρεμα. Με αυτόν τον 
τρόπο θα διατηρείτε το SelfCookingCenter® στην 
κορυφή της τεχνολογίας.

Club RATIONAL 
Η διαδικτυακή πλατφόρμα για τους επαγγελματίες 
σεφ. Απλά κατεβάστε τις από το Club RATIONAL και 
ενημερωθείτε για τα τελευταία ευρήματα της έρευνάς 
μας σχετικά με το μαγείρεμα. Απλά εγγραφείτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.club-rational.com.

Εφαρμογή Club RATIONAL 
Πολλές πρακτικές συμβουλές, όπου και αν βρίσκεστε.

ChefLine® 
Εάν έχετε απορίες σχετικά με τις εφαρμογές ή τις 
συνταγές, θα χαρούμε να σάς παρέχουμε συμβουλές 
τηλεφωνικά. Γρήγορα, εύκολα, από σεφ προς σεφ,  
365 ημέρες τον χρόνο. Επικοινωνήστε με την  
ChefLine® στο 6930779687.

Τεχνικός συνεργάτης της RATIONAL 
Το SelfCookingCenter® είναι αξιόπιστο και ανθεκτικό. 
Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, απευθυνθείτε 
στον τεχνικό συνεργάτη της RATIONAL. Εγγυημένη 
προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης ακόμα και το Σαββατοκύριακο:  
Τηλ.: 6930779687.

Επιστροφή και ανακύκλωση 
Στο πνεύμα της αποδοτικότητας των πόρων, τα 
προϊόντα μας είναι ανακυκλώσιμα. Παραλαμβάνουμε 
τον παλαιό εξοπλισμό σας και τον ανακυκλώνουμε.

Το πακέτο All-inclusive. 
RATIONAL ServicePlus.

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το φυλλάδιο του 
ServicePlus ή επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
www.rational-online.com.



Θέλετε να τα δείτε όλα  
με τα μάτια σας; 
Μαγειρέψτε μαζί μας.

Δοκιμάστε την κορυφαία απόδοση του SelfCookingCenter®. Ζωντανά, 
χωρίς καμία δέσμευση και στην περιοχή σας. Επισκεφθείτε μία από τις 
δωρεάν εκδηλώσεις CookingLive της RATIONAL.

Μπορείτε να ενημερωθείτε τηλεφωνικά στο 6930779687 ή διαδικτυακά 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rational-online.com σχετικά με το  
πού θα λάβει χώρα η επόμενη παρουσίαση.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες ειδικά για τις ανάγκες και τον χώρο 
σας; Παρακαλούμε ζητήστε τα επιπλέον φυλλάδιά μας. Διατίθενται για 
τους ακόλουθους τομείς:

> Εστιατόριο 
> Ξενοδοχείο 
> Σχολική σίτιση 
> Μαζική εστίαση 
> Αρτοποιείο 
> Κρεοπωλείο 
> Επιχείρηση τροφοδοσίας 
> Υπεραγορά

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
www.rational-online.com.
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«Στο RATIONAL 
CookingLive είδαμε 
για πρώτη φορά το 
SelfCookingCenter® σε 
δράση. Όταν δοκίμασα 
τα πιάτα και διαπίστωσα 
την οικονομία χρόνου 
και τον εύκολο χειρισμό, 
ήξερα ότι χρειάζομαι 
αυτόν τον εξοπλισμό 
στην κουζίνα μου.» 
Raghavendra Rao, Ιδιοκτήτης 
του Kadamba, Bangalore, Ινδία 
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RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Straße 202
9435 Heerbrugg
Switzerland

Tel. +30 6930779687
Fax +41 (0)71 727 9080

Greece@rational-international.com
rational-international.com 80
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