
iCombi® Pro.
Новий стандарт.



Той, хто хоче встановлювати нові стандарти, 
має мислити по-новому. Випікання, смаження, 
приготування на грилі, у фритюрі, на пару, 
поширування — усі процеси стають більш 
інтелектуальними, простими та ефективними. Тому 
компанія RATIONAL, що вже понад 45 років веде 
дослідження в області технологій приготування їжі, 
розширює горизонти, вивчаючи проблеми дефіциту 
кваліфікованого персоналу, кулінарні тенденції та 
системи керування процесами на кухні. Змінити 
напрямок мислення. Завжди з однією метою: ще на 
один крок наблизитися до досконалості. 

Думати про те, про що 
раніше ніхто не думав.

	 Результат
iCombi Pro. Інтелект, гнучкість, 
продуктивність. Новий стандарт.
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iCombi Pro. Це я.
Я новий. Я маю досвід, думаю разом з вами, вчуся, нічого не 
забуваю, уважно спостерігаю й адаптуюся. Знаючи бажаний 
результат, я автоматично регулюю вологість, швидкість 
подачі повітря і температуру. Інакше кажучи: завдяки 
своєму інтелекту я динамічно реагую на ваші вимоги. 
Дверцята робочої камери відкриті занадто довго? Стейк 
товщий, ніж звичайно? Картоплі фрі більше, ніж завжди? 
Я самостійно скоригую налаштування для досягнення 
бажаного результату. Знову, знову і знову. Надзвичайно 
ефективно. Саме для цього мене оснащено інтелектуальною 
технологією.

Ефективне	виробництво	
Система iProductionManager планує процеси виробництва, 

сигналізуючи, які страви і коли найкраще готувати разом. 
Оптимізує робочі процеси, заощаджує час та енергію.

 Сторінка 10

Інтелектуальне	приготування
iCookingSuite знає, як досягти бажаного 

результату. Знову, знову і знову. Неперевершена 
якість. Крім того, ви можете в будь-який час 

втрутитися в процес приготування або перейти від 
звичайного до комбінованого завантаження. Це свобода, 

це гнучкість. 
 Сторінка 08

	 Що	це	означатиме	для	вас?
Максимальну свободу дій, i впевненість у 
досягненні мети. Саме так як ви це уявляєте.

rational-online.com/ua/iCombiPro

Інтуїтивна	концепція	керування
Нова концепція керування 

використовує візуальні символи, 
логічні робочі кроки та інтерактивні 

вказівки, допомагаючи користувачу 
протягом усього виробничого процесу. 

Тож кожен може відразу розпочати роботу 
без помилок.

* В порівнянні з попередньою 
моделлю.

Продумана	конструкція
Більше робочих крильчаток вентилятора, 

оптимізована геометрія робочої камери, підвищена 
ефективність видалення вологи дозволяють 

збільшити обсяг завантаження на 50 %. За 
ще кращої якості страв. Для підвищення 

продуктивності.
 Сторінка 06

Надшвидке	очищення
Чистота максимум за 12 хвилин — так може тільки iCombi Pro. 

Навіть під час стандартного очищення можна заощадити до 
50 % часу і засобів для чищення* Чистота, для зменшення 

періодів простою і підвищення продуктивності.
 Сторінка 12

ENERGY STAR®

«Чудово» — саме такою є оцінка системи з точки зору 
енергоефективності. Щоб отримати її, система iCombi Pro 

пройшла одну з найсуворіших програм сертифікації.

Вбудований	інтерфейс	WiFi
Завдяки вбудованому інтерфейсу WiFi iCombi Pro просто, наче 

смартфон, виходить в Інтернет для під’єднання до ConnectedCooking. 
Для додаткового комфорту, безпеки і натхнення. 

 Сторінка 14
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Відтепер все, що ви робите, 
ви робитимете ще краще.
Підвищення	продуктивності

Новий погляд на ефективність: Забудьте про громіздкі кухонні 
агрегати, нехай iCombi Pro працює за вас. На площі менше 1 м2. 
М’ясо, риба, птиця, овочі, випічка. A la carte, кейтеринг, служба 
доставки, ресторан. Завдяки взаємодії інтелектуальних помічників 
усе працює як слід. Так система iDensityControl з потужною системою 
циркуляції повітря та функцією видалення зайвої вологи забезпечує 
підвищення продуктивності приблизно на 50 %* за зменшення часу 
приготування на біля 10 %*. І гарантує завжди однаковий результат. 
Інтуїтивна концепція керування надає користувачу оптимальну 
підтримку, мінімізуючи кількість помилок. Тож ніщо не заважає 
продовжувати виробництво.

* В порівнянні з попередньою моделлю.

 iDensityControl
Для вас це означатиме 
підвищення потужності, 
заощадження часу та 
грошей. І ще більше смаку.

rational-online.com/ua/
iDensityControl

+50%

–10%

–10%

 

Продуктивність

Час приготування

Попередня модель

Споживання енергії та води
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У вас є мета, 
iCombi Pro знає шлях до неї.
Завжди	надійний	результат

 iCookingSuite
Це інтелектуальний принцип 
приготування, щоб ви знову 
і знову досягали своїх задач.  
Ефективність, простота, 
безпека.

rational-online.com/ua/iCookingSuite

У вас є мета — йдіть до неї без зволікань разом з інтелектуальною 
технологією приготування iCombi Pro. Наприклад: іноді треба 
приготувати 5, а іноді і 100 стейків одночасно. Без втрати якості. Для 
цього iCombi Pro постійно порівнює стан страви з передбаченим 
цільовим результатом, розраховує процес приготування і забезпечує 
інтелектуальне регулювання температури. Гості приходять раніше, 
а овочі на грилі ще не готові? Тоді перейдіть від звичайного до 
комбінованого завантаження. iCombi Pro регулює параметри 
обробки для одночасного приготування декількох страв. Або ж ви 
раптом змінили своє бачення остаточного результату? То перервіть 
процес приготування й задайте новий бажаний результат. iCombi Pro 
оптимальним чином скоригує температуру і час. Результат вас не 
розчарує. І ви можете будь-коли відтворити його. Незалежно від того, 
хто користується кухонною системою.
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Життя на кухні: стрес і поспіх, адже все треба зробити одночасно 
і вчасно. Задача - використовувати ручку з олівцем чи програмне 
забезпечення. Так було раніше. Бо тепер у гру вступає iCombi Pro з 
функцією iProductionManager: просто розмістіть страву на дисплеї, 
щоб побачити загальну картину. Тепер треба лише обрати, ви хочете 
готувати за часом, чи заощаджуючи електроенергію. Система 
контролює кожне завантаження окремо для інтелектуального 
коригування часу приготування залежно від кількості та бажаного 
результату. Ви вирішуєте, треба одночасно завершити або ж 
одночасно почати приготування. В будь-якому разі iCombi Pro 
інформує вас про всі зміни у робочій камері – і вуаля: страви готові.

Складне виробництво 
потребує простих рішень.
Оптимальне	планування

 iProductionManager
Зменшіть витрати на логістику, 
оптимізуйте виробництво і 
мінімізуйте ступінь особистого 
втручання. Без втрати якості. 
Життя на кухні майбутнього: 
тиша і спокій.

rational-online.com/ua/
iProductionManager
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Щоб ви не грилювали після цього завжди залишаються стійкі забруднення, 
що не дають скористатися iCombi Pro для приготування інших страв. 
Так було б без системи iCareSystem. Поміж іншого, вона має функцію  
ультрашвидкого проміжного очищення усього за 12 хвилин. Після цього 
можна відразу перейти до броколі без перенесення смаку або сторонніх 
запахів. А коли в кінці дня треба буде навести бездоганну чистоту, 
iCombi Pro повідомить вас про рівень забруднення апарату. Завдяки цьому 
ви зможете обрати економічний або стандартний режим очищення. Звісно 
ж, з видаленням накипу. Звісно ж, вночі. Звісно ж, результатом завжди буде 
надзвичайна чистота завдяки використанню безфосфатних таблеток для 
чищення, що містять на 50 %* менше хімічних речовин. iCombi Pro може 
запам’ятати, яку мийку ви використовуєте найчастіше, і наступного разу 
запропонує відповідну програму очищення.

* В порівнянні з попередньою моделлю.

 iCareSystem
З iCareSystem ви заощаджуєте 
засоби для чищення, воду та 
час і можете розраховувати 
на блискучі результати з точки 
зору гігієни, робочих коштів та 
захисту довкілля.

rational-online.com/ua/iCareSystem

Швидкий запуск швидкого очищення: просто 
покладіть таблетки для чищення на нижню 
зливну решітку і увімкніть функцію очищення. 
Вже через 12 хвилин можна продовжити 
виробництво.

Бездоганно. 
Жодного сліду багаточасової 
роботи.
Ефективне	очищення
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 ConnectedCooking
Потужна мережева система 
RATIONAL. Щоб ви тримали 
все під контролем.

rational-online.com/ua/
ConnectedCooking

ConnectedCooking.

Все під контролем.

Ваш	прибуток Розрахунок	 Додатковий	прибуток	
за	місяць	 на	місяць Рахуйте	самі

М'ясо/Риба/Птиця

Зменшення обсягу витрат сировини в 
середньому на 25 %* завдяки точному 
регулюванню та системі iCookingSuite 

Вартість продуктів
7 680 євро

Вартість продуктів з iCombi Pro
5 760 євро

=	1	920	євро

Енергія

Унікальна технологія приготування, 
система iProductionManager і 
найсучасніша система регулювання 
дозволяють зменшити споживання 
енергії на 70 %* 

Споживання
6 300 кВт·год × 0,07 євро за кВт·год

Споживання з iCombi Pro
1 890 кВт·год × 0,07  євро за кВт·год

=	309	євро

Олія

Для приготування страв зазвичай 
використовується забагато олії  Витрати 
на придбання та утилізацію олії можна 
зменшити на 95 %* 

Вартість
50 євро

Вартість з iCombi Pro
3 євро

=	47	євро

Робочий	час

iProductionManager може скоротити 
час виробництва на 60 %*  Можливість   
позбавитися рутинних операцій за 
допомогою iCookingSuite  

60 годин економії × 3 євро =	180	євро

Пом’якшення	води/видалення	накипу

З iCareSystem можна повністю забути про 
ці витрати 

Звичайні витрати 
60 євро

Витрати з iCombi Pro
0 євро

=	60	євро

Додатковий	прибуток	на	місяць =	2	516	євро

Додатковий	прибуток	на	рік =	30	192	євро

Середньостатистичний ресторан, що готує 200 порцій  на день у двох апаратах iCombi Pro 10-1/1 
* В порівнянні з традиційним кухонним обладнанням 

Економічність.

Як не крути, все вийде.

	 Воно	того	варте
І, врешті-решт, надзвичайно 
короткий час амортизації 
дозволяє отримувати ще більше 
задоволення від роботи.

rational-online.com/ua/invest

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

iCombi Pro — це не лише інтелектуальна система 
приготування, але й можливість заощадити гроші. 
Наприклад, завдяки зниженню споживання енергії 
на 70 %*, скороченню часу роботи на 60 %*, 
економії більш, ніж 30 %* місця, зменшенню 
витрат сировини на 25 %*, зменшенню кількості 
олії на 95 %*. 
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	 З	любов’ю	до	довкілля
Для приготування здорових 
страв і підтримання 
екологічного балансу на 
користь вашій репутації.

rational-online.com/ua/green

	 Ви	можете	на	них	покластися
Придатні до повсякденного 
використання, міцні, довговічні — 
ви працюєте з надійним партнером.

rational-online.com/ua/company

Будні на кухні: напружені. Тому пароконвектомати 
RATIONAL вирізняються надзвичайною міцністю 
та високою якістю. Запорукою успіху є, по-перше, 
те, що апарати виготовляються в Німеччині, 
а по-друге, принцип «Одна людина — один 
апарат». Той, хто збирає апарат, бере на себе 
повну відповідальність за якість кухонної системи. 
Ім'я того, хто виготовив апарат,  легко дізнатися, 
адже його зазначено на заводському шильдику. 
Такі само високі вимоги ми висуваємо до наших 
постачальників: суворі стандарти якості, постійне 
вдосконалення, а також гарантія надійності і 
довговічності продукції мають найвищий пріоритет. 
Не дивно, що найстаріший пароконвектомат 
RATIONAL знаходиться в експлуатації вже понад 
40 років.

Екологічність.

Добре для довкілля, 
краще для каси.

Підхід збереження довкілля заощаджує гроші: для 
RATIONAL енергоефективне виробництво та логістика, нові 
стандарти збереження енергії є обов’язковими принципами. 
І такою самою обов’язковою умовою збереження довкілля 
є  робота системи iCombi Pro на вашій кухні: на відміну від 
звичайних кухонних пристроїв вона дозволяє економити 
енергію. Зменшує витрати сировини. Скорочує обсяг 
надлишків. А ще допомагає готувати здоровіші страви.

Перевірена	якість	продукції.

iCombi Pro тримає 
планку. Протягом 
років.
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iCombi Pro встановлює нові стандарти в області 
інтелектуальних технологій і технічного оснащення: 

1 Світлодіодне освітлення із сигналізацією по рівнях 
2 6-точковий термощуп 3 Система динамічного 
розподілу повітряних потоків 4 Максимальна 
температура у робочій камері 300 °C 5 Вбудований 
ручний душ з точковим струменем і режимом 
розбризкування 6 Генератор свіжої пари 7 3-шарові 
дверцята робочої камери

Крім того: індикатор споживання енергії, нова 
технологія герметизації в апаратах, що встановлюються 
на підлогу. WiFi без зовнішньої антени

Вони мають бути міцні, витримувати щоденні 
випробування і бути пригодними для інтенсивного 
застосування на професійній кухні — мобільні 
візки, листи для гриля та піци, конденсаційний 
витяжний зонт та контейнери з нержавіючої 
сталі та інші аксесуари RATIONAL відповідають 
усім цим вимогам. Адже лише з оригінальними 
аксесуарами RATIONAL ви зможете в повному 
обсязі використовувати надзвичайні здатності 
iCombi Pro. Щоб страви у фритюрі, курчата, випічка 
та овочі на грилі були вдало приготовані. А стейк 
набув апетитних смужок від гриля.

Аксесуари.

Належні 
доповнення для 
вашого успіху.

Технічні	подробиці.

Все продумано.

	 Оригінальні	аксесуари	RATIONAL
Для досягнення вражаючих 
результатів потрібні ідеальні 
аксесуари.

rational-online.com/ua/aksesuary
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iCombi Pro XS	6-2/3	 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1
Електричний	та	газовий

Місткість 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

Кількість порцій на день 20–80 30–100 80–150 60–160 150–300 150–300 300–500

Поздовжнє завантаження (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

Ширина 655 мм 850 мм 850 мм 1072 мм 1072 мм 877 мм 1082 мм

Глибина (включно з ручкою дверей) 621 мм 842 мм 842 мм 1042 мм 1042 мм 913 мм 1117 мм

Висота 567 мм 754 мм 1014 мм 754 мм 1014 мм 1807 мм 1807 мм

Подача води R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4" R 3/4"

Відведення води DN 40 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Тиск води 1,0 - 6,0 бар 1,0 - 6,0 бар 1,0 - 6,0 бар 1,0 - 6,0 бар 1,0 - 6,0 бар 1,0 - 6,0 бар 1,0 - 6,0 бар

Електричний

Вага 67 кг 99 кг 127 кг 137 кг 179 кг 263 кг 336 кг

Загальна потужність 5,7 кВт 10,8 кВт 18,9 кВт 22,4 кВт 37,4 кВт 37,2 кВт 67,9 кВт 

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

Підключення до мережі 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

Потужність при приготуванні в режимі 
конвекції

5,4 кВт 10,25 кВт 18 кВт 21,6 кВт 36 кВт 36 кВт 66 кВт 

Потужність при приготуванні на парі 5,4 кВт 9 кВт 18 кВт 18 кВт 36 кВт 36 кВт 54 кВт 

Газовий

Вага 117 кг 155 кг 144 кг 192 кг 284 кг 379 кг

Загальна електрична потужність 0,6 кВт 0,9 кВт 0,9 кВт 1,5 кВт 1,3 кВт 2,2 кВт

Запобіжник 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A 1 × 16 A

Підключення до мережі  1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Підключення газу 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG

Природний	газ/зріджений	газ	G31/	зріджений	газ	G30*

Макс. номінальне теплове навантаження 13 кВт/13 кВт/
13,5 кВт

22 кВт/22 кВт/
23 кВт

28 кВт/28 кВт/
29,5 кВт

40 кВт/40 кВт/
42 кВт

42 кВт/42 кВт/
44 кВт

80 кВт/80 кВт/
84 кВт

Потужність в режимі конвекції 13 кВт/13 кВт/
13,5 кВт

22 кВт/22 кВт/
23 кВт

28 кВт/28 кВт/
29,5 кВт

40 кВт/40 кВт/
42 кВт

42 кВт/42 кВт/
44 кВт

80 кВт/80 кВт/
84 кВт

Потужність в режимі приготування на 
парі

12 кВт/12 кВт/
12,5 кВт

20 кВт/20 кВт/
21 кВт

21 кВт/21 кВт/
22 кВт

40 кВт/40 кВт/
42 кВт

38 кВт/38 кВт/
40 кВт

51 кВт/51 кВт/
53,5 кВт

* Для належної експлуатації необхідно забезпечити відповідний динамічний тиск в точці під'єднання:
 Природний газ H G20: 18–25 мбар (0,261–0,363 фнт/кв, дюйм), природний газ L G25: 20–30 мбар (0,290–0,435 фнт/кв, дюйм), зріджений газ G30 та 

G31: 25–57,5 мбар (0,363–0,834 фнт/кв, дюйм),
XS та 20-2/1 (електричний): ENERGY STAR виключає зазначені варіанти апаратів з сертифікації,

Огляд	моделей	iCombi	Pro.

Яку модель варто обрати вам?

iCombi Pro доступний у виконаннях 
різного розміру, адже його потужність 
має відповідати вашим потребам, а не 
навпаки. 20 порцій або 2000? Відкрита 
кухня? Розмір кухні? Електроенергія? Газ? 
XS? 20-2/1? Яка модель потрібна на вашій 
кухні? 

Детальну інформацію щодо функцій, 
оснащення й аксесуарів можна знайти на 
сайті: rational-online.com

iVario	Pro —	зовсім	інший,	але	також	RATIONAL.
Варіння, смаження, приготування у фритюрі — 
iVario Pro, що працює за принципом контактного 
приготування, стане ідеальним доповненням до 
iCombi Pro. Інтелектуальність, зручність, гнучкість. 
Просто нездоланна команда.

iCombi	Classic —	коли	технологія	поєднується	з	
кулінарним	мистецтвом	кухаря.
Система iCombi Classic вирізняється міцністю, 
простотою використання і працює так само точно, 
як і ви. Тому вона стає особливим рішенням для 
кожного, хто має досвід і хоче керувати своїм 
пароконвектоматом вручну. 
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	 Зареєструватися
Тел. +380504752333
eurasia@rational-online.com

rational-online.com/ua/live

ServicePlus.

Початок дивовижної дружби.

За належного обслуговування з кухонної системи 
RATIONAL і вашої кухні вийде ідеальна екосистема: від 
першої консультації, тестування, встановлення, початкового 
навчання й оновлення програмного забезпечення 
до програми ChefLine і гарячої лінії для вирішення 
індивідуальних питань – в RATIONAL є все. Або ж ви 
можете продовжити навчання в Academy RATIONAL. Окрім 
цього, ви можете в будь-який час звернутися до одного 
з сертифікованих дилерів RATIONAL: вони краще за всіх 
знаються на кухонних системах і знайдуть належне рішення 
для вашої кухні. А якщо виникне проблема, сервісна служба 
RATIONAL, доступна в усьому світі, швидко прийде на 
допомогу.

 ServicePlus
Усе з однією метою: щоб ваші 
інвестиції завжди окупалися, 
щоб ваші кухонні системи 
демонстрували найкращий 
результат, а ваші ідеї не 
закінчувалися.

rational-online.com/ua/ServicePlus

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.

«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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