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Випічка з iCombi® Pro.
Неможливе стає 
можливим.



Різні солодощі, пікантні ласощі, маленькі компліменти. 
Випічка – це тренд, що вирізняється надзвичайним 
розмаїттям. Булочки, хліб, піца та кіш. А між ними ви 
встигаєте приготувати шоколадні тістечка і печиво. Не 
встигаєте? Тепер встигатимете. Наприклад, за допомогою 
більш інтелектуального, простого й ефективного апарата. 
Який може готувати та випікати. Який поєднує у собі 
45 років досвіду і силу інновацій. Який бере на себе вашу 
роботу, відкриваючи простір для творчості. І допомагає вам 
випікати, як справжній пекар.

Це виглядає як революція. 
Так і є.

 Це має сенс.
Коли ваші гості вражені 
якістю випічки, яку ви 
приготували поміж ділом.
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Активне видалення зайвої вологи
Це велике мистецтво: у потрібний час видалити 

вологу з робочої камери, щоб випічка набула хрусткої 
скоринки. iCombi Pro це вміє. Завдяки інтелектуальним 

функціям випікання.

Налаштування температури з точністю до градуса
Яка різниця між ідеальним та підгорілим? Коли 
йдеться про випічку, навіть кілька градусів мають 
значення. Тому до цього питання iCombi Pro також 

підходить з найвищою точністю.

Інтелектуальні програми випікання
Круасан, хліб, мафін. Пікантний, 
солодкий. iCombi Pro знає що і як 
випікати. Просто оберіть програму 

випікання – і готово.

Приготування на парі
iCombi Pro розподіляє пару в робочій камері з 

точністю до мілілітра. Для оптимального підняття 
тіста, еластичної структури і належного об’єму 

виробу.

Функція розстоювання
Інший продукт, інші вимоги, завжди ідеальні параметри 

приготування. Для цього в iCombi Pro є функція 
розстоювання з вбудованими програмами. 

Крильчатки вентилятора
До трьох крильчаток вентилятора, п’ять 

швидкостей, постійна подача тепла — щоб 
булочки були хрусткими зовні і ніжними 

всередині. 

Пекарський стандарт
Користуєтеся аксесуарами пекарського стандарту? 

Не проблема, iCombi Pro може бути додатково 
оснащено відповідними навісними рамами. 

Або ж скористайтеся мобільним візком з 
рамою пекарського стандарту.

iCombi Pro. 

Очікуйте неочікуваного.

Вологість, швидкість повітряних потоків, температура, 
насичення парою. Усі показники ідеально узгоджено 
між собою. В апараті, що думає разом з вами, вчиться, 
запам'ятовує, уважно спостерігає й адаптується. І завдяки 
інтелектуальним допоміжним функціям динамічно реагує 
на будь-які зміни умов. Тісто більш рідке? Виріб пройшов 
глибоке заморожування? Дверцята робочої камери відкриті 
занадто довго? Більше круасанів, ніж звичайно? В цьому 
випадку iCombi Pro орієнтується на заданий результат і 
відповідним чином коригує налаштування. 

 Все з однією метою
Щоб ви знову і знову могли тішити 
гостей надзвичайною випічкою.

  rational-online.com/ua/backen
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Хліб Піца

Чизкейк Бісквіт

Заварне тістечко Листкове тісто

Випічка з дріжджового 
листкового тіста

Дріжджовий пиріг

Хліб та булочки — це не додаток, а заява про себе. Вони 
вимагають застосування інших процесів випікання, ніж 
тістечка та кондитерська випічка. Для отримання хрусткої 
скоринки, особливої пористості і м’якої серединки. 
Надзвичайна смакота, зокрема це стосується піци та кіша. 
І позитивним чином впливає на формування вартості. За 
умови, що результат буде незмінно якісним, незалежно 
від того, хто працює на кухні. А тому усе залежить саме 
від того, що працює на кухні. Наприклад, iCombi Pro. Він 
має інтелектуальні програми для приготування пікантної 
випічки, що дозволяють завжди отримувати бажаний 
результат. Інтелектуальний розвиток ваших змінених 
уявлень. Гарантовано.

Пікантні ласощі.

Потяг до чогось смачненького.

 Гарантована якість
Гарантовано рівномірний 
результат. Ефективне 
виробництво, апетитна подача. 

 rational-online.com/ua/vypikannya

Гарантований успіх: Оберіть інтелектуальну 
програму приготування, завантажте, і вже зовсім 
скоро хліб, булочки та піца приготуються без 
жодних зусиль.

76



хв:сек34:20

темнесвітле

безз

Пиріг/бісквіт

Не треба бути кондитером, щоб готувати якісні 
кондитерські вироби. iCombi Pro цілком досить. Шоколадні 
тістечка, нью-йоркський чизкейк, мафіни, печиво. 
Дріжджове тісто, листкове тісто, заварне тісто, здобне тісто, 
пісочне тісто. Заморожені або свіжі вироби. iCookingSuite, 
інтелектуальна система випікання в iCombi Pro, все знає, все 
вміє, все робить. Задати бажаний результат, почати процес 
випікання, і готово. Знову і знову, з незмінною якістю.

Солодкі гріхи. 

Усе це питання організації.

 Простіше не буває
Не бійтеся експерементувати, 
потіште гостей 
неперевершеною якістю. Без 
додаткового обладнання.

  rational-online.com/ua/vypikannya

Завжди однаково гарний результат. Розмістити 
в тісті термощуп, обрати ступінь колірування – 
готово. Це інтелектуальний підхід.
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Задача: завжди пропонувати широкий асортимент 
свіжої продукції. Але на все не вистачає часу? Для цього 
є iCombi Pro. З системою iProductionManager. Ви можете 
готувати різні хлібобулочні вироби в одній робочій камері. 
Одночасно, раціонально, без помилок. Саме так, як вам 
треба. iProductionManager контролює кожне завантаження 
з точністю до секунди, регулює час випікання залежно від 
кількості, стежить за кількістю та тривалістю відкривання 
дверцят і автоматично повідомляє про готовність випічки. 
Навіть з оптичною сигналізацією рівня завантаження.

Комбіноване завантаження.

Свіжість та якість, яку ваші 
гості можуть побачити, відчути і 
спробувати.

 Переваги для вас
Ви заощаджуєте час без 
втрати якості. Без додаткової 
роботи, не витрачаючи час 
на перевірку. За абсолютної 
гнучкості.

 rational-online.com/ua/vypikannya

Комбіноване завантаження: Просто перетягніть 
програму на потрібний рівень завантаження, і 
iCombi Pro розпочне роботу.
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Спеціальні аксесуари для 
випікання

1 Листи для смаження та випікання
Для приготування булочок, круасанів, виробів з 
листкового тіста, смаженої картоплі. Рівномірне 
підрум’янювання, м’яка серединка і гарна 
скоринка. Перфорований лист призначений для 
напівфабрикатів. 

2 Контейнер з гранітною емаллю
Заокруглені кути дозволяють уникнути втрати 
порцій під час приготування тістечок або пудингів. 
Гарна теплопровідність забезпечує рівномірне 
підрум’янювання.

3 Лист для гриля та піци
Для свіжої піци або напівфабрикату, тарт фламбе і 
традиційного лаваша. Оптимальне підрум’янювання 
та хрусткість. 

4 Сковорідка для смаження та випікання
Для приготування класичних смажених страв, 
наприклад смаженої картоплі, тортильї, відкритих 
пирогів та млинців. А також для маленьких 
пирогів, таких як тарт татен. Завжди рівномірне 
підрум’янювання знизу.

5 Форма для мафінів і тимбалів
Форма з гнучкого матеріалу, з оптимальними 
антипригарними властивостями для мафінів, 
хлібних пудингів, овочевих фланів, рибних 
тимбалів, яєць-пашот і десертів.

Аксесуари.

Ідеальні доповнення 
для вашого успіху.

Вони мають бути надійні, витримувати щоденні випробування 
і бути пригодними для інтенсивного застосування — листи 
для випікання, гриля та піци, витяжний зонт та інші аксесуари 
RATIONAL відповідають всім цим вимогам. Адже лише з 
оригінальними гастрономічними і пекарськими ємностями 
RATIONAL ви зможете в повному обсязі використовувати 
надзвичайні можливості iCombi Pro. Щоб мафін, хліб та інша 
випічка завжди вдавалися. Щоб навіть флан тримав форму.

 Оригінальні аксесуари 
RATIONAL
Для досягнення вражаючих 
результатів потрібні ідеальні 
аксесуари.

rational-online.com/ua/aksesuary
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 Зареєструватися
Тел. +380504752333
eurasia@rational-online.com

rational-online.com/ua/live

iCombi live.

Краще один раз спробувати, 
ніж сто разів почути.

Досить теорії, час переходити до практики, адже ніщо не 
переконує краще, ніж власний досвід: випробуйте кухонні 
системи RATIONAL, ознайомтеся з інтелектуальними 
функціями і спробуйте працювати з ними. Наживо, без 
жодних зобов'язань і поруч з вами. У вас є запитання, або 
ж ви хочете отримати інформацію щодо можливостей 
застосування згідно з вашими вимогами? Зателефонуйте нам 
або надішліть електронне повідомлення. Більш детальну 
інформацію, відео та відгуки клієнтів можна знайти на сайті 
rational-online.com.

 ConnectedCooking
Потужна мережева система 
RATIONAL. Щоб ви тримали 
все під контролем.

rational-online.com/ua/
ConnectedCooking

ConnectedCooking.

Все під контролем.

Усі говорять про мережу. В iCombi Pro вона є. Адже за 
допомогою інтерфейсу WiFi його можна під’єднати до 
ConnectedCooking, безпечної інтернет-платформи RATIONAL. 
Рецепт індички виявився успішним? Відтепер він в усіх 
кухонних системах, під’єднаних до мережі. Байдуже, де 
вони знаходяться. Яка кухонна система використовується? 
Подивіться у смартфоні. Шукаєте натхнення? Гляньте у базу 
даних рецептів. Оновлення програмного забезпечення? 
Треба просто натиснути на кнопку. Викликати дані HACCP? 
Достатньо один раз клацнути мишею. За вашим бажанням, 
iCombi Pro самостійно викликатиме спеціаліста із сервісного 
обслуговування у разі потреби.

ConnectedCooking

Доступний звіт HACCP
iCombi Pro 6-1/1

ConnectedCooking

Процес «Смаження» завершено.
iCombi Pro 10-1/1

«Відвідавши семінар RATIONAL, ми 
вирішили перейти до використання 
кухонної системи». 
Джордж Каїліс (George Kailis), власник і 
керівник кафе-бару TAMALA Café Bar, Кіті, 
Кіпр
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Представництво РАЦІОНАЛЬ
Інтернаціональ в Україні
01032 м. Київ, вул. Жилянська, 146

Tел: +380443333103
Моб.+380504752333

eurasia@rational-online.com
rational-online.com 20
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