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Vaše kuchyně 
dokáže víc. 

Jste připraveni na  
další krok?
Udělejte svou kuchyni rychlejší, 
jednodušší a bezpečnější.
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ConnectedCooking.

Vaše kuchyně dokáže víc.

Využijte naplno potenciál svých varných systémů RATIONAL 
prostřednictvím platformy ConnectedCooking, digitální správy 
kuchyně: nahrávajte hromadně varné programy, aktualizujte 
software zařízení a dokumentujte data HACCP. Vše pro 
zjednodušení vaší práce. Nezáleží na tom, kde se vaše varné 
systémy nacházejí. 

  Přehled výhod pro vás
› Zjednodušení pracovních postupů
› Úspora času a peněz
›  Jistota, že máte vše pod kontrolou



Vytváření receptů: snadno si vytvoříte a 
zaznamenáte své vlastní nápady na recepty.

Správa varných programů: přeneste během 
pár sekund jedním kliknutím varné programy 
do připojených varných systémů RATIONAL, 
aby výsledné pokrmy chutnaly vždycky stejně 
dobře ve všech provozovnách.

Globální knihovna receptů: mezinárodní 
recepty kuchařských mistrů společnosti 
RATIONAL s příslušnými nastaveními zařízení 
jako zdroj inspirace.

Plánování přípravy pokrmů: snadné plánování 
přípravy pokrmů na počítači nebo notebooku.

Vytvářejte a spravujte své nápady na recepty 
online nebo se nechte inspirovat knihovnou 
receptů RATIONAL. Varné programy 
jednoduše přenesete jedním kliknutím na 
všechny varné systémy RATIONAL připojené 
k síti. Během pár sekund. Abyste ve svých 
kuchyních mohli připravovat pokrmy v 
kvalitě, jakou si přejete. Nezávisle na místě a 
kuchařském týmu.

Správa receptů.

Stejné standardy kvality jsou 
implementovány všude.

Aktualizace softwaru bezplatné a automatické, 
aby byly vaše varné systémy vždy vybaveny 
nejmodernějšími technologiemi a abyste neustále 
profitovali z dalších inovací společnosti RATIONAL.

Přehled varných systémů: všechny varné systémy 
vždy pod kontrolou: přehled o aktuálním stavu a 
servisu, dostupnosti a používání zařízení, podrobnosti 
o čištění. Pro větší transparentnost a pocit bezpečí.

Konfigurátor MyDisplay: vytvořte individualizované 
displeje pro jednotlivá zařízení na svém počítači nebo 
notebooku a přeneste je na připojený konvektomat 
iCombi Pro a SelfCookingCenter® jediným kliknutím. 
Pro intuitivní ovládání zařízení a stejné standardy pro 
všechny provozovny. 

Vzdálený přístup: získejte digitální přístup ke svému 
konvektomatu iCombi Pro a SelfCookingCenter®, 
udržujte si přehled o varném procesu nebo měňte 
nastavení prostřednictvím počítače, tabletu nebo 
chytrého telefonu. 

Správa zařízení.

Vždy aktuální informace o tom, 
co se v kuchyni děje.

Udržujte si přehled bez ohledu na to, kde 
se nacházíte: přehled zařízení, automatické 
aktualizace softwaru, přizpůsobené displeje, 
dálkový přístup a automatická upozornění v 
reálném čase poskytují informace, zajišťují 
transparentnost, kontrolu a pocit bezpečí.

Správa hygieny. 

Vždy bezpečně.

Automatická dokumentace HACCP: data 
HACCP se automaticky zaznamenávají a 
dokumentují po dobu až 6 měsíců.

Kontrola a stažení dat HACCP: snadné ukládání 
dat HACCP jedním kliknutím, abyste je mohli 
vždy doložit.

Přehled stavu péče a čištění: díky přehledu 
zařízení máte neustále pod kontrolou, zda 
jsou všechny konvektomaty iCombi Pro a 
SelfCookingCenter® čisté a dobře udržované.

Vytváření plánů čištění: zcela jednoduše 
pomocí konfigurátoru MyDisplay. Abyste 
si mohli být jisti, že všechny konvektomaty 
iCombi Pro jsou ve správný čas opravdu čisté.

Jistota je jistota, dalo by se říct. Sledujte, 
kontrolujte a dokumentujte svá data HACCP 
zcela jednoduše v digitální podobě. Jedním 
kliknutím stáhnete všechna data HACCP. 
Kromě toho si můžete přehledně zobrazit 
stav péče a čištění a vytvářet plány čištění.

Přihlaste se a hned začněte.

Vítejte v týmu.

Používejte ConnectedCooking pohodlně a kdekoli na svém 
počítači, notebooku nebo mobilním zařízení. Stáhněte si zdarma 
aplikaci ConnectedCooking a získejte digitální přístup ke svým 
varným systémům RATIONAL.
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iCombi Pro ● ● ● ● ● ● ● ● ●

iCombi Classic ● ● – ● ● ○ ○ – –

iVario ● ● ● ● ● ○ ●4 – –

SelfCookingCenter® ● ● ● ● ● ●1 ○ 3 ● ●

VarioCookingCenter® ● ● ● ● ● ●2 ○ 3 – –

● Standardní ○ volitelné – nedostupné

1 od data výroby 03/2017
2 od data výroby 07/2017
3 Wi-Fi adaptéry lze zakoupit jako příslušenství
4 Standardně, pro velikost zařízení iVario 2-XS volitelně

Zaregistrujte se 
zdarma.


