
Tam hizmet otelleri.
Hedef: Lezzet



	 Zorluklarla	rahatça	başa	çıkın
Sunduğunuz yiyecek çeşitleriyle 
konuklarınızı, işin olağanüstü şekilde 
kolaylaşmasıyla da çalışanları etkileyin. 

Özel konuklar, özel bir 
dikkat gerektirir. 

Başarınızın temelleri: Şaşırtmak, hayran bırakmak, 
büyülemek. Ambiyansla, servisle, özel fikirlerle ve 
en önemlisi, yemek konseptiyle. Çünkü diğer otel 
kategorileriyle aranızda fark yaratmak, müşteri 
bağlılığını güçlendirmek ve tabii ki kazançlı şekilde 
çalışmak istersiniz. Ama konuklarınıza kolay ve doğal 
gelen şeyler sahne arkasında yoğun çalışma anlamına 
gelir. Neden bu çalışmanın bir kısmı üzerinizden 
alınmasın? Sizinle birlikte düşünen, deneyimli, daha 
fazlasını da öğrenen, hiçbir şeyi unutmayan ve aşçıya 
destek olan akıllı bir sistem tarafından.
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ENERGY STAR®	iş	ortağı
Olağanüstü: Enerji verimliliği değerlerinin tek kelimeyle ifadesi. Bunu sağlayabilmek için 

iCombi Pro, en sıkı sertifikasyon programlarından biri tarafından test edildi.

Sizinle birlikte düşünen, daha fazlasını öğrenen, hiçbir şeyi unutmayan, 
dikkat eden ve kendini uyarlayan pişirme sistemi. Bütün yiyecek 
çeşitlerinin % 90’ını hazırlayabileceğiniz bir pişirme sistemi. Yer 
kazandıran ve yatırım masraflarından tasarruf sağlayan bir pişirme 
sistemi. Çünkü hem unlu mamuller hem fırınlama hem ızgara hem 
de buğulama yapar. Akıllı yardımcı fonksiyonları sayesinde, değişen 
gerekliliklere dinamik olarak tepki verir. Her zamankinden daha fazla 
yemek mi var? Derin dondurulmuş malzemeler mi var? Pişirme kabininin 
kapısı çok uzun süre açık mı kaldı? Öyle de olsa iCombi Pro, istenen 
sonucu asla gözden kaçırmaz ve ayarları kendiliğinden uyarlar.

iCombi Pro.

Beklenmedik olanı bekleyin.

Verimli yemek üretimi
iProductionManager sistemi, üretim süreçlerinin 

planlamasını optimize eder ve ne zaman hangi yemeklerin en 
uygun şekilde bir arada hazırlanacağını gösterir. İş süreçlerini 

yoğunlaştırır, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
 Sayfa 08

Akıllı	pişirme	sistemi
iCookingSuite, istenen pişirme sonucunu elde etmenin 

yolunu bilir ve tekrar tekrar hep aynı sonucu verir. Tamamen 
kendi kendine. Sizin tarifinize uygun şekilde. Olağanüstü 

kalitede. İşte özgürlük, işte esneklik. 
 Sayfa 06

Sezgisel	kullanım	konsepti
Yeni kullanım konsepti resim dili, 

mantıksal çalışma adımları ve etkileşimli 
talimatlarla tüm üretim sürecinde size 

kılavuzluk eder. Böylece herkes ilk andan itibaren 
hatasız kullanmaya başlayabilir.

* Önceki modelle 
karşılaştırıldığında.

Çok	yönlü
Aşırı yer işgal eden mutfak cihazları geçmişte kaldı. Bugünse 

olağanüstü yemek kalitesi ve yüksek düzeyde üretkenlik sağlayan 
iCombi Pro var.

Ultra	hızlı	temizlik
Çok kirliyken yaklaşık 12 dakikada tertemiz! Bunu sadece 

iCombi Pro başarır. Standart temizlik programında bile % 50* 
zaman ve temizlik maddesi tasarrufu yapılır. Hızlı temizlik, 

makinenin işletim dışı kaldığı sürelerin azalmasını ve 
üretken sürenin uzamasını sağlar.

HACCP	belgeleme
10 gün boyunca kayıtlı tutulan otomatik HACCP 

belgeleme. Yemekleri, kanıtlanabilir şekilde hijyenik 
bakımdan kusursuz şekilde hazırlamak için. Yemekler 

sağlıklı, lezzetli ve güvenli olsun diye.
 Sayfa 20

	 Hepsinin	tek	hedefi	vardır	
Siz konuklarınızı olağanüstü fikirlerle tekrar 
tekrar etkileyebilin diye.

 rational-online.com/tr/iCombiPro
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iCombi Pro ünitesini akıllı hale getirir, 
istediğiniz sonuca güvenilir şekilde ve 
otomatik olarak ulaşılsın diye. Sensörler 
yemeklerin büyüklüğünü, miktarını, 
renklenme seviyesini ve durumunu 
algılayarak sıcaklık, pişirme kabini 
iklimi, hava hızı ve süre gibi pişirme 
parametrelerini otomatik olarak uyarlar. 
Kullanımı kolaydır. Daha fazla boş zaman, 
daha az malzeme ve enerji tüketimi için.

Yetenekli organizatör. Hangi ürünleri bir arada 
hazırlayabileceğinizi, optimum sıralamanın 
nasıl olması gerektiğini bilir ve bir kez 
tanımlanan standarda her zaman uyulmasını 
sağlar. Enerji tasarrufuna göre mi yoksa zaman 
tasarrufuna göre optimizasyon mu? Siz karar 
verin. Kontrol etmeden, gözetim yapmadan 
her şey kontrolünüz altında. Daha fazla verim 
ve standardizasyon için.

iDensityControl: Akıllı iklim yönetimi, 
pişirme kabininde sensörlerin, ısıtma 
sisteminin, taze buhar jeneratörünün ve 
aktif nem alma fonksiyonunun ortaklaşa 
etkinliklerini organize eder. Her zaman en 
uygun pişirme kabini ikliminin elde edilmesi 
için. Daha fazla üretkenlik için. % 100 kalite.

Temizlik ve bakım sistemi, kirlenme 
derecesini algılar ve kullanılması gereken 
temizlik kademesini ve temizlik maddesi 
miktarını önerir. Hatta yaklaşık 12 dakikada 
ultra hızlı ara temizlik yapar. Her temizlik 
kademesi, fosfatsız temizlik maddesi ve 
düşük enerji tüketimiyle gerçekleştirilir. 
Sonuç: hijyenik temizlik, hemen kullanıma 
hazır.

	 Hedef
Size zaman, enerji ve malzeme 
tasarrufu sağlayacak her şey.

rational-online.com/tr/iCombiPro

Mutfağınızda	hiçbir	şeyin	eksik	olmaması	için. 

iCombi Pro.

iCombi Pro ünitesinin esas olarak tek bir görevi vardır: 
Yemekleri güvenilir şekilde tam istediğiniz gibi hazırlamak. 
Bu nedenle çok akıllı sistemlerle donatılmıştır ve üretkenliği, 
kolaylığı ve kalitesiyle göz doldurur. Örneğin, tek bir tane mi 
yoksa 20 biftek birden mi hazırlanacağını kendiliğinden algılar 
ve her şeyi buna göre otomatik olarak ayarlar. Size zaman veya 
enerji tasarrufuna göre optimize edilmiş üretim planlarıyla 
destek olur. Örneğin kahvaltı büfelerinin optimum şekilde 
doldurulması için. 
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	 Sonuç
Yüksek üretkenlik düzeyi, yüksek 
kalite standartları. iCombi 
ünitesini kim kullanırsa kullansın.

Sabah, öğlen, akşam. Kahvaltı, banket, à la carte öğle yemeği, 
oda servisi. Yemek arasında ayrıca biraz atıştırmalık, bir parça 
kek, çalışanlara yemek servisi. Müşteriye verilen hizmette 
dinlenme yoktur, sadece mükemmellik vardır. İyi düşünülmüş 
bir mutfak konsepti de çok önemlidir. Rutin işleri üzerinizden 
alan, çok sayıda pişirme uygulamasıyla başa çıkabilen, her 
seferinde aynı kalitede üretim yapan, iCookingSuite sayesinde 
akıllı şekilde çalışan bir pişirme sistemiyle. Tıpkı iCombi Pro gibi. 
Hamur tatlıları ve sufleler, fırın yemekleri ve sebzeler için.

Zengin	çeşitler	sunmak	zor	iştir.	

Ama sizin için hiç de değil.
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◀ 8:45 ◀ 8:4844488

Danimarka tatlısı

Kruvasan

Fındıklı sarma ku...

Elmalı çörek

Kruvasan

Danimarka tatlısı

	 Maksimum	üretkenlik
Az çabayla yüksek kalitede, 
büyük bir çeşitlilik. Başka bir 
deyişle, maksimum üretkenlik.

Güne	iyi	bir	başlangıç.

Hem konuklar hem de personel 
açısından.

Ürün	sepetleri
iCombi Pro sayesinde yemeklerinizi 
daima aynı kalitede servis edebilirsiniz. 
Zahmetsizce. Çünkü kendi yemek konseptiniz 
esas alınarak bir arada pişirilebilecek şeyleri 
içeren “ürün sepetleri” ünitede kayıtlıdır. 
Üretim için, ekranda istediğiniz ürün 
sepetine, örneğin Kahvaltı ürün sepetine 
dokunursunuz, yemekleri sürükleyip rafa 
bırakırsınız, iCombi Pro ünitesini yüklersiniz 
ve ünite çalışmaya başlar.Zengin çeşitler, sağlıklı, soğuk, sıcak farketmez. Kahvaltı böyle 

olur. Lezzetlidir ve konuklarınızda çok iyi bir izlenim bırakır. 
Başa çıkmanız gereken güçlük: Büfede ne çok fazla ne de çok az 
yiyecek sunmak gerekir. Elbette hepsinin taze, çıtır çıtır ve tam 
kıvamında olması önemlidir. Üstelik saatler boyunca. Kulağa 
çok zormuş gibi geliyor ama hiç de değil. Çünkü jambon, sosis, 
sahanda yumurta ve Fransız tostunu iCombi Pro ünitesinde bir 
arada hazırlayabilirsiniz. Ya da ızgara domates ve mücver. Ya da 
sandviç ekmeği, kruvasan ve baget ekmek. iProductionManager 
size nelerin bir arada hazırlanabileceğini söyler, üretim 
süreçlerini düzenler, yükleme ve boşaltma için sizi çağırır.
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	 Avantajlarınız
Yüksek kalite standartları, müthiş 
bir kullanım esnekliği, üretim 
fazlası olmaz. İşlerin yolunda 
gitmesi için. 

À la carte çalışmadan beklentiler: Çok yönlü olması, iyi olması, 
tam zamanında çıkması gerekir. Bunun için, üretim süreçlerinin 
iyi tasarlanmış olması ve mutfak ekibinin esnek şekilde tepki 
verebilmesi gerekir. Örneğin, üretimle servisi birbirinden 
tutarlı bir şekilde ayırarak. Böylece kaliteyi garantilersiniz. 
Örneğin Finishing yöntemiyle iCombi Pro ünitesinde ön üretim 
yapılır, tabaklar düzenlenir, soğuk olarak depolanır ve sadece 
sipariş verildiğinde servis sıcaklığına ısıtılır.

Çok	yönlü,	mükemmel.	

À la carte çalışmada bütün istekleri 
yerine getirmeniz için. 

1312



GN küvette servis

Demlendirme

Bekletme

Tabakta banket

Tabakta à la carte

	 Bu	şekilde	her	banketi	
halledersiniz
Stressiz, fazladan personele 
gerek duymadan ve yüksek 
kalitede.

400 konuk, aralarından seçim yapılabilecek 3 menü, aynı 
anda servis edilir. Yemekleri önceden, örneğin Cook & 
Chill yöntemiyle, etkinlik telaşından bağımsız, sakin sakin 
hazırlarsınız. Tabaklarda düzenler ve soğutulmuş şekilde 
saklarsınız. Böylece günlük normal çalışmanıza zaman kalır. Tam 
servisten önce iCombi Pro ünitesinde Finishing yöntemiyle 
bütün tabaklar aynı zamanda doğru sıcaklığa getirilir. Bunu 
elbette binlerce porsiyon yemek için de yapabilirsiniz. Her 
zaman aynı kalitede. Her zaman kendi belirlediğiniz standartta. 
Çünkü iCombi Pro her şeyi kendi başına idare eder ve sadece 
yemeklerin yüklenmesi ve boşaltılması için sizi çağırır.

Bankette	neler	yapabileceğinizi	ortaya	koyun.

Her tabakta.

iCombi Pro ünitesini yükleyin, program 
seçin, maksimum 12 dakika içinde tabaklar 
servise hazır olur.

Hilton, Birmingham
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	 Hepsinin	tek	hedefi	vardır
Lezzetli atıştırmalıklar, güvenilir 
kalite, hızlı üretim. Sonuç: mutlu 
konuklar. 

Harika bar yiyecekleri, günde 24 saat oda servisi, öğün arasında bir 
atıştırmalık. Tatlı, iştah açıcı. Yaratıcı spesiyaliteler, kendini kanıtlamış 
dondurulmuş hazır ürünler, efsanevi klasikler… Konuklarınıza günde 
24 saat, damak zevkine hitap eden yiyecekler servis edin. Çünkü 
iCombi Pro ünitesinin kullanımı o kadar kolaydır ki iyi sonuçlar elde 
etmek için aşçı olmak da şart değildir. MyDisplay de size yemeklerin 
doğru hazırlanması güvenliğini sağlar. Pizza, unlu mamuller veya her 
ne hazırlamak istiyorsanız onun için, tek düğmeye basmak yeter.

Mutlu	konuklar	için	en	önemli	kural.

Kokteyl zeytini pek de bar yiyeceği 
yerine geçmez.

MyDisplay
MyDisplay sayesinde hatasız kullanım, daima 
aynı kalite standartlarında. Sizin belirlediğiniz 
çeşitli yemekler, ekranda resim veya simge 
olarak görüntülenir. Bunlardan birine 
dokunduğunuzda iCombi Pro hemen işe 
başlar. Yeni ürünler eklemek veya silmek de 
aynı derecede kolaydır.

Şimdiki	trend:	ek	kazanç
Konuklar otelde bulamayacaklarını başka 
yerlerde arar. Süpermarket, atıştırmalık 
dükkanı, evlere servis, sevilen adreslerdir. 
Oysa pizza, burger, patates kızartması ve 
daha pek çok şeyi kendiniz de üretebilirsiniz. 
Örneğin iCombi Pro ünitesiyle. Böylece 
üniteden daha kapsamlı şekilde yararlanmış 
olursunuz. Bu sayede ek iş yapmış olursunuz. 
Barda ve oda servisi için. Az sayıda 
personelle.
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Kısa	sürede	avantaja	dönüşen	yatırım.

Çevre, bütçeniz ve 
oteliniz için.

	 Bilançonuzun	yararına
Büyük miktarda para, 
elektrik ve su tasarrufu 
sağlar.

Yemek	başına	maliyet Geleneksel	mutfak	
teknolojisi	*

iCombi	Pro

	Günde	150	-	300	porsiyon	Tavuk yahnisinin yanında bezelyeli garnitür ve pilav örneğine dayalı olarak

Ortalama malzeme gideri 1,84 TL 1,47 TL

Elektrik ve su 0,07 TL 0,06 TL

Öğün başına işçilik maliyeti 0,32 TL 0,22 TL

Personel gideri 0,41 TL 0,41 TL

Temizlik, bakım ve onarım 0,15 TL 0,06 TL

İşletim gideri 0,34 TL 0,31 TL

Toplam =		3,13	TL =		2,53	TL

* Buharlı kombi fırınsız

Bir veya birden çok iCombi Pro ünitesi kurarak elde 
edebileceğiniz tasarrufları gözünüzde canlandırın. Bir sürü 
yere ve bir sürü cihaza ihtiyacınız kalmaz: Mutfak, % 55’a varan 
oranda küçülür. Yatırım maliyeti söz konusudur. iCombi Pro, 
en sık kullanılan pişirme uygulamalarını % 90’a varan oranda 
üstlenerek çok sayıda başka cihazı kullanma ihtiyacınızı ortadan 
kaldırır. Çevre yararı söz konusudur. Bir taraftan, pişirme 
sisteminin sürdürülebilir üretimi ve daha düşük enerji tüketimi, 
diğer taraftan daha az üretim fazlası, daha az yağ tüketimi, daha 
az çalışma süresi, daha az alan. Bunlar birlikte, hem bütçeniz 
hem de çevre açısından büyük bir artı getirir.

iCombi	Pro

% 55
Yerden tasarruf

Geleneksel	mutfak	teknolojisi

2 × devrilir tava
1 × kazan
1 × 6 alanlı indüksiyonlu ocak 
2 × fritöz
1 × konveksiyonlu fırın

Tasarruf:	
% 55’e varan oranda daha az yer kullanımı 
% 45 oranına varan daha düşük yatırım maliyeti
% 70 oranına varan daha az elektrik tüketimi
% 30 oranına varan daha az personel
% 25 oranına varan daha az pişirme kaybı

2 × iCombi Pro 10-1/1 
1 × 6 alanlı indüksiyonlu ocak
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RATIONAL	servis.

Her şey düşünülmüş.

	 Her	şey	tek	hedef	içindir:
Yatırımınızdan uzun süreli 
olarak memnun kalmanız, 
pişirme sistemlerinizden 
daima optimum verim 
almanız, yaratıcı fikirlerinizin 
asla tükenmemesi için.

rational-online.com/tr/service

Otellerde ağ bağlantısı çok önemlidir. Rezervasyon sistemi, 
hesaplar, personel planlaması, hepsi dijital ortamda 
halledilir, hepsi birbirine göre ayarlanır. Tıpkı RATIONAL’ın 
ConnectedCooking sisteminde olduğu gibi. Tarif aktarımı, 
ünitelerin kontrol edilmesi, hijyen verileri, yazılım güncellemeleri, 
uzaktan erişimle servis. Güvenli ağ bağlantı çözümü sayesinde 
çalışma masanızdan merkezi olarak her şeyi idare edebilirsiniz. 
Ağa bağlı bütün RATIONAL pişirme sistemlerinde. Dünya 
genelinde. Ayrıca, bütün pişirme sistemlerindeki HACCP 
verilerini alıp kaydedebilirsiniz. Yeni bir menü mü hazırladınız? 
Yeni menünüz de tek tıkla dünyayı dolaşabilir. Bunun için 
ihtiyacınız olan tek şey bir PC, akıllı telefon veya tablet 
bilgisayardır. Standartlaştırma daha kolay olamazdı.

Ağ	bağlantısı.

Çok sayıda ünite ve yine de her şey 
tek tıkla gözünüzün önünde.

ConnectedCooking

HACCP raporu hazır
iCombi Pro	6-1/1

ConnectedCooking

“Fırında kızartma” işlemi tamamlandı
iCombi Pro	10-1/1

	 ConnectedCooking
RATIONAL’ın yüksek 
performanslı iletişim ağı. Her şey 
her zaman elinizin altında olsun 
diye.

rational-online.com/tr/
ConnectedCooking

RATIONAL’da servis de ürüne dahildir. İlk danışmanlık 
hizmetinden, deneme pişirmesine, deneme ünitesinden 
kuruluma, eğitimden, otomatik yazılım güncellemelerine, 
sorulara yönelik ChefLine telefonla yardım hattına varıncaya 
kadar. Ayrıca, örneğin Finishing konusu gibi özel konularda 
Academy RATIONAL seminerlerinde kendinizi daha da 
geliştirebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda dünya çapındaki 
RATIONAL servisleri en kısa sürede yerinde sizlere hizmet 
sunar.
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Aksesuarların dayanıklı olması, her gün bir sürü işin altından 
kalkması ve profesyonel mutfaktaki zorlu kullanım şartlarına 
uygun olması gerekir. RATIONAL’da bu, mobil tepsi standından 
ızgara ve pizza tepsisine, yoğuşturma davlumbazından granit 
emaye küvetlere varıncaya kadar her şey için geçerlidir. Çünkü 
iCombi Pro sisteminin olağanüstü performans değerlerinden 
ancak orijinal RATIONAL aksesuarlarıyla tüm yelpazesinde 
eksiksiz olarak yararlanabilirsiniz. Önceden yağda kızartılmış 
ürünlerin, piliç, unlu mamuller ve ızgara sebzelerin tam 
kıvamında olması için. Pirzolada bile tipik ızgara çizgileri çıkar.

Aksesuarlar.

Başarınız için en uygun 
malzemeler.

	 Orijinal	RATIONAL	aksesuarları
Sonuçların etkileyici olmasının 
nedeni, akıllıca tasarlanmış 
aksesuarlardan kaynaklanır.

rational-online.com/tr/aksesuarlar

1 Et, kümes hayvanları ve hamur işlerinin optimum şekilde 
renklenmesi için kızartma ve fırınlama tepsileri 2 Granit emaye 
küvetler 3 Optimum ısı iletim özelliğine sahip ızgara ve pizza tepsisi 
4 Mobil tabak standı, termik örtü, taşıma arabasıyla Finishing 
sistemi 5 Büyük miktarda sahanda yumurta ve omlet için Multibaker 
6 UltraVent Plus, buharı ve rahatsız edici dumanı önler
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iVario	Pro:	Çok	farklı	ama	yine	RATIONAL’dan.
Haşlama, tavada kızartma, derin yağda kızartma. 
Temas ısısıyla çalışan iVario Pro, iCombi Pro’nun ideal 
tamamlayıcısıdır. Akıllı, rahat, esnek. İkisi birlikte yenilmez 
bir takımdır.

iCombi	Classic:	Teknolojiyle	el	sanatının	birleştiği	nokta.
iCombi Classic dayanıklıdır, kullanımı kolaydır ve sizin kadar 
hassas çalışır. Dolayısıyla, deneyim sahibi ve buharlı kombi 
fırınlarını manuel olarak kullanmak isteyen herkes için, 
ihtiyaçlarına uyarlanmış çözümdür.

iCombi	Pro	modellerine	genel	bakış.

Size uygun olanı hangisi?

200 porsiyon mu 2.000 porsiyon mu? 
Banket mi kahvaltı mı à la carte mı? Kaç 
mutfak? Mutfakların boyutu ne? Ön alanda 
pişirme mi? İhtiyaçlarınıza en uygunu 
hangisi? İsteğe bağlı seçenekler, donanım 
özellikleri ve aksesuarlar hakkındaki her şeyi 
şu adreste bulabilirsiniz: rational-online.com

iCombi	Pro XS	6-2/3	 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Elektrikli	ve	gazlı

Kapasite 6 × 2/3 GN 6 × 1/1 GN 10 × 1/1 GN 6 × 2/1 GN 10 × 2/1 GN 20 × 1/1 GN 20 × 2/1 GN

Günlük porsiyon sayısı 20–80 30–100 80–150 60–160 150–300 150–300 300–500

Boylamasına raflar (GN) 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

Genişlik 655 mm 850 mm 850 mm 1072 mm 1072 mm 877 mm 1082 mm

Derinlik 621 mm 842 mm 842 mm 1042 mm 1042 mm 913 mm 1117 mm

Yükseklik 567 mm 754 mm 1014 mm 754 mm 1014 mm 1807 mm 1807 mm

Su girişi R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4"

Su çıkışı DN 40 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Su basıncı 1,0 - 6,0 bar 1,0 - 6,0 bar 1,0 - 6,0 bar 1,0 - 6,0 bar 1,0 - 6,0 bar 1,0 - 6,0 bar 1,0 - 6,0 bar

Elektrikli

Ağırlık 67 kg 99 kg 127 kg 137 kg 179 kg 263 kg 336 kg

Giriş gücü 5,7 kW 10,8 kW 18,9 kW 22,4 kW 37,4 kW 37,2 kW 67,9 kW 

Sigorta 3 × 10 A 3 × 16 A 3 × 32 A 3 × 35 A 3 × 63 A 3 × 63 A 3 × 100 A

Elektrik bağlantısı 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

gücü 5,4 kW 10,25 kW 18 kW 21,6 kW 36 kW 36 kW 66 kW 

“Buhar” gücü 5,4 kW 9 kW 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW 54 kW 

Gazlı

Ağırlık 117 kg 155 kg 144 kg 192 kg 284 kg 379 kg

Elektrik bağlantı değeri 0,6 kW 0,9 kW 0,9 kW 1,5 kW 1,3 kW 2,2 kW

Sigorta 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A

Elektrik bağlantısı 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Gaz bağlantısı 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG

Doğal	gaz	/	likit	gaz	G30*

Maksimum nominal termal yük 13 kW/13,5 kW 22 kW/23 kW 28 kW/29,5 kW 40 kW/42 kW 42 kW/44 kW 80 kW/84 kW

gücü 13 kW/13,5 kW 22 kW/23 kW 28 kW/29,5 kW 40 kW/42 kW 42 kW/44 kW 80 kW/84 kW

“Buhar” gücü 12 kW/12,5 kW 20 kW/21 kW 21 kW/22 kW 40 kW/42 kW 38 kW/40 kW 51 kW/53,5 kW

* Usulüne uygun kullanım için, gereken bağlantı akış basıncı sağlanmalıdır:
 doğalgaz H G20: 18 25 mbar (0,261 0,363 psi), doğalgaz L G25: 20 30 mbar (0,290 0,435 psi), sıvı gaz G30 ve G31: 25 57,5 mbar (0,363 0,834 psi).
Elektrikli XS ve 20-2/1: ENERGY STAR standardı bu ünite modelleri için geçerli değildir.
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Otelinize	özgü	danışmanlık	hizmetleri.

Bilgi birikimimizden yararlanın.

Bir veya yüzlerce otel için ister kapsamlı 
danışmanlık, ister konsept oluşturma 
veya bakım sözleşmesi olsun, otelcilik söz 
konusuysa RATIONAL, deneyimli bir iş 
ortağıdır. İster tam ister sınırlı hizmet otelleri 
olsun. Servis kapsamının tamamından 
veya maddelerin sadece birinden 
yararlanabilirsiniz. En önemlisi: Döngünün 
herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. İlginizi 
çekti mi? O zaman RATIONAL otel uzmanları, 
hotels@rational-online.com adresine 
atacağınız e-postayı bekliyor.

Gıda konsepti

Gelecek konsepti
Mutfak konsepti

Servis konsepti Eğitim konsepti 

RATIONAL 
danışmanlık hizmetleri

iCombi	live.

Size anlatacağımıza gelin, 
kendiniz deneyin.

	 Şimdi	kayıt	olun
Tel. 0212 603 67 67
info@rational-online.com.tr

rational-online.com/tr/live

Yeterince teori ama asıl zaman ayrılan pratiktir. Çünkü hiçbir 
şey kendi deneyiminizden daha ikna edici değildir: RATIONAL 
pişirme sistemlerini iş başında deneyimleyin, akıllı fonksiyonları 
görün ve bunlarla nasıl çalışabileceğinizi kendiniz deneyin. 
Canlı, satın almanıza gerek kalmadan ve hemen yakınınızda 
veya mutfağınızda deneme üniteleriyle. Sorularınız mı var veya 
ihtiyacınız veya kullanım seçenekleriniz hakkında bilgi almak 
mı istiyorsunuz? O zaman bizi arayın veya e-posta atın. Şu 
adresten daha fazla bilgi, ayrıntı, filmler ve müşteri görüşlerine 
erişebilirsiniz: rational-online.com.
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RATIONAL Endüstriyel Mutfak 
Ekipmanları Tic. Ltd. Şti.
Maslak Mahallesi, Ahi Evran Cad. No:11 Olive Plaza Kat:1
34398 Maslak, Sarıyer
İstanbul/Türkiye 

Tel. +90 212 603 6767
Faks +90 212 603 6763

info@rational-online.com.tr
rational-online.com 20
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