
iVario® 2-XS.
Точність. Потужність. 
Готовність до роботи.



Потужність і точність. Адже їх два.
Два тиглі, кожен місткістю 17 л, поверхня дна 

2/3 GN, — щоб забезпечити потужність і 
точність навіть на маленькій кухні.

Ефективне керування енергоспоживанням
Система нагрівання iVarioBoost поєднує в собі силу, швидкість і 

точність. Значний резерв потужності і точний розподіл тепла 
за всією поверхнею забезпечують оптимальну реалізацію 

процесу приготування. 

AutoLift
Система AutoLift автоматично виймає локшину і 

картоплю фрі з тигля.

Інтуїтивно зрозуміла концепція керування
Два тиглі, два відображення на дисплеї. Просто, логічно та ефективно. 

Так виглядає робота з iVario 2-XS — жодних зусиль. З самого 
початку.

Бажаний результат без контролю
Завдяки інтелектуальній кухонній системі iCookingSuite 

все завжди виходить. Нічого не підгоряє, нічого не 
переварюється. iVario 2-XS сигналізує вам тільки тоді, 

коли ви дійсно потрібні.

Термощуп
Кожен тигель оснащено термощупом. Для точного 

приготування без витрат часу на контроль.

 Які переваги для вас? 
Mise en Place без стресу та 
À-la-carte на найвищому рівні. 
Економія коштів і часу.

rational-online.com/ua/iVario2-XS

Зовнішні обставини: маленька кухня, брак обладнання, 
дефіцит персоналу, обмежений бюджет. З іншого боку: 
високі вимоги. Тут у гру вступає інтелектуальна система. 
Вона варить, смажить і готує у фритюрі. В 4 рази швидше 
і споживаючи на 40 % менше електроенергії, ніж звичайні 
кухонні прилади. Завдяки двом тиглям вона відкриває зовсім 
нові можливості на кухні. Точно, швидко, гнучко. 

iVario 2-XS.

Вміє все, що має робити 
сучасний ресторан.
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Інтелектуальне регулювання, натисканням однієї 
кнопки. Завдяки iCookingSuite, інтелектуальній 
технології приготування в iVario 2-XS. Вона регулює 
процес приготування залежно від страви, робить 
все для досягнення бажаного результату, вчиться в 
вас, пристосовується до ваших звичок і сигналізує 
вам, коли з вашого боку потрібні якісь дії, 
наприклад, перегорнути стейк. Нічого не підгоряє 
і не переварюється. А якщо хочете змінити страву 
на власний розсуд, ви завжди можете втрутитися в 
процес.

Багато можливостей на маленькій площі завдяки 
додатковій системі iZoneControl. Вона дозволяє 
розділяти дно тиглів на чотири зони, розмір, 
положення та форму яких можна налаштовувати 
згідно з власними побажаннями. Тепер в тиглі 
можна готувати однакові або різні страви. 
Одночасно або зі зміщенням у часі, на однаковій 
або різній температурі. За допомогою термощупа 
або за часом. Без витрат на контроль, без 
додаткового кухонного обладнання, без зайвого 
споживання енергії. 

Поєднання керамічних нагрівальних елементів 
і стійкого до подряпин високоякісного дна 
тигля, що швидко реагує на зміни, для найвищої 
ефективності, надзвичайної швидкості та 
рівномірного розподілу тепла. Вбудована система 
керування енергоспоживанням iVarioBoost 
зменшує витрати енергії на 40 % в порівнянні 
з традиційними кухонними приладами. І при 
цьому має резерв потужності. Для швидкого 
приготування великої кількості страв і запобігання 
зниженню температури в разі додавання холодних 
інгредієнтів.

Помічники на кухні.

Точні та швидкі. 
Інтелектуальні та надійні.

 Для вашої кухні
Щоб ви швидко і точно 
досягали завжди дивовижного 
результату.

rational-online.com/ua/iVario2-XS

54



 Інакше кажучи
Ви знайшли потрібне технічне 
та логістичне рішення, щоб 
заощадити час та витрати на 
персонал і вкладати гроші у 
свої ідеї. 

rational-online.com/ua/restoran

За планом, за програмою, за контрольним списком — система 
обслуговування «mise en place» вимагає бездоганної організації 
для реалізації процесів без ускладнень, для отримання належних 
результатів, для цілеспрямованої роботи. А потім приходить шеф — а 
каструлі з овочами, локшиною і десертними соусами самотньо стоять 
на плиті. Тепер було б добре мати когось, хто про все це подбає. 
Такого як iVario 2-XS з iCookingSuite. Тушковані страви, делікатні 
десерти й гарніри чудово вдаються без контролю, без пригоряння, 
без переварювання. Завдяки iVarioBoost, що гарантує максимальну 
точність приготування. А технологія AutoLift автоматично виймає 
локшину з води, коли вона готова. 

Mise en place.

З такою потужністю ви впораєтесь 
з усім. Одночасно.
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 Завжди готовність до роботи
Два тиглі забезпечують 
гнучкість і завжди готові до 
роботи. Навіть якщо йдеться 
про невелику кількість. Це не 
вплине на ефективність. 

rational-online.com/ua/restoran

Гнучкість — адже в ресторані поняття «нормально» для кожного 
своє. М’ясо, риба, овочі. Rare, medium, well done. Дуже гостро, без 
солі. Усе зараз, усе одночасно, усе свіже, усе смачне. Кухня має 
готувати надійно, швидко, ефективно. Саме це робить iVario 2-XS. 
Два тиглі, безмежні можливості. Простота обслуговування, точність, 
потужність. Для різних температур, для різних страв, для різного часу. 
Без витрат на контроль, без додаткового кухонного обладнання. Для 
отримання гарантовано бездоганних результатів. Додаткова система 
iZoneControl дозволяє розділяти дно обох тиглів на чотири зони. Для 
ще більшої гнучкості.

Ефективна гнучкість

Виконання замовлень À-la-carte 
за хвилину.
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Аксесуари.

Належні доповнення 
для вашого успіху.

Вони мають бути міцні, витримувати щоденні випробування 
і бути пригодними для інтенсивного застосування на кухні 
ресторану — порційні кошики, візок для кошиків та інші 
аксесуари RATIONAL відповідають усім цим вимогам. Адже 
лише з оригінальними аксесуарами RATIONAL ви зможете 
в повному обсязі використовувати надзвичайні можливості 
iVario 2-XS. 

Базова комплектація iVario 2-XS: кронштейн автоматичної 
системи піднімання та опускання, кошик для варіння і 
приготування у фритюрі, губка для чищення та сито.

 Оригінальні аксесуари 
RATIONAL
Дійсно полегшити життя 
можуть лише бездоганні 
аксесуари.

rational-online.com/ua/aksesuary
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200 мм
за 16 секунд

 Переваги для вас
Робоче місце, що відповідає 
усім вашим вимогам і 
побажанням.

rational-online.com/ua/restoran

Дизайн кухні.

Задоволення всіх вимог.

На столі, на будь-якій робочій поверхні: iVario 2-XS гнучко 
пристосовується до умов навколо. Тепер у вас буде додаткова доба, 
щоб підготуватися до обслуговування «mise en place» та «à la carte». 
Система вирізняється простотою монтажу, а завдяки вбудованому 
стоку для води вам більше не потрібен стік у підлозі. Тож підлога 
у кухні не буде слизькою, а рівень безпеки праці зросте. Як і у разі 
використання інших технічних рішень, що зменшують навантаження 
на спину, захищають від опіків і спрощують життя. Ретельне чищення 
кухні також не проблема з iVario 2-XS: Система відповідає високим 
вимогам стандарту IPX5.
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 Зареєструватися
Тел. +380504752333
eurasia@rational-online.com

rational-online.com/ua/live

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.

iVario live.

Краще один раз спробувати, 
ніж сто разів почути.

Маленький, потужний, завжди готовий до 
роботи і компактний. Адже в ресторані, 
що готує до 100 страв на день, iVario 2-XS 
заміняє і перекидну сковороду, і казан, 
і фритюрницю. Або доповнює острівну 
кухню у вашій столовій. Це навіть ще 
більш вигідно, ніж ви думаєте.

У вас високі вимоги, велика кухня, і ви 
б не відмовилися від такої функції, як 
приготування під високим тиском? Тож 
зверніть увагу на старшого брата iVario 
Pro місткістю двічі по 25 л, 100 л або 
150 л: rational-online.com 

iVario 2-XS.

Вірне рішення.

iVario 2-XS

Кількість страв понад 30

Корисний об’єм 2 ×17 л

Поверхня для смаження 2 × 2/3 GN (2 × 13 дм2)

Ширина 1100 мм

Глибина 756 мм

Висота (з підставкою/основою) 485 мм (1080 мм)

Вага 117 кг

Подача води R 3/4"

Відведення води DN 40

Сумарна потужність (3 NAC 400 В) 14 кВт

Захист за допомогою запобіжника  
(3 NAC 400 В)

20 А

Додаткові функції

iZoneControl ○

Низькотемпературне приготування 
(вночі, «sous-vide», маринування)

○

WiFi ○

○ додатково
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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

Представництво РАЦІОНАЛЬ
Інтернаціональ в Україні
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Моб.+380504752333

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