
Rational Presentation



SelfCookingCenter®
جدید

و باتنها سیستم پخت و پز هوشمند که احساس می کند، تشخیص می دهد، پیش بینی می کند،از شما یاد می گیرد
.شما ارتباط برقرار می کند تا به نتیجه مورد نظر خود برسید
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.هیچ چیز لذتبخش تر از یک غذای خوب نیست

3 شرکت



.شما با احساس آشپزی می کنید
RATIONAL  کندبه شما کمک می

را به واقعیت تبدیل کنیدهایتان ایدهتا 
ازآشپزها.استتجربهیکومهارتیکاحساس،یکآشپزی

خوشمزهغذاهایخامموادازوکنندمیاستفادهخودهایایده
ذاهاغتنوعاساسآنهاخالقیتوفردیسلیقه.میکننددرست

.ماستجهانهایآشپزخانهدر

4 شرکت

ایفضدادنطریقازکنیم،حفظرافردیتفاوتوسلیقهاینخواهیممیدقیقاما
کهجدیدیفناوریهایایجادطریقازوهایتانایدهبیشترتوسعهبرایشمابهالزم

ویژگیهایدقیقاکهفناوری.کنندمیفراهمشمابرایراآشپزیامکاناتبهترین
چونآیدمیشماکمکبهباشدالزمکههرگاهوکندمیفراهمراشمانظرمورد
.دارندعالقهبیشترچیزهاییچهبهشمامشتریانکهدانیدمیشمافقط



.خواهید کردآشپزی خودشما با احساس پنجگانه 
اشمکهآنگونهدقیقاراغذاکهداردوجودپزوپختسیستمیکآیا.جدید شما RATIONALو همینطور دستگاه 

امورازراشماوبدهدایدهشمابهکهکند؟آمادهدارید،دوست
باشید،داشتهنیازآنبهوقتهرکهدهد؟نجاتآزاردهندهروزمره
کارخواهیدمیشماکهآنگونهفقطکهکنید؟حسابآنرویبتوانید

ماکهاستپزوپختسیستمهماندقیقااین.؟کند
SelfCookingCenter® 5 Sensesایمکردهفراهمشمابرای.

5 حس5

سیستمی
.کندکمکشمابهشکلبهترینبهتواندمیهمیشهکه

SelfCookingCenter® 5 Sensesاستجهاندرپزوپختسیستمتنها
بینیپیشدهد،میتشخیص،کندمیاحساسچون.داردپنجگانهحواسکه
.کندمیبرقرارارتباطشماباحتیوگیردمییادشماازکند،می

این.استپزوپختزمینهدرتحقیقسال40حاصلRATIONALجدیددستگاهاین
متخصصانکمکباما.استشدهطراحیسرآشپزهابرایسرآشپزهاتوسطسیستم
استانداردیباراهوشمندآشپزیوکاراییغذا،کیفیتمهندسین،وفیزیکدانانتغذیه،
متحسینشماکهجدیدمزایایبااستانداردی.ایمآوردهارمغانبهشمابرایجدید
.یکنید



.مفید. هوشمند. بی نظیر
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شرایط کنونی داخل کابین آشپزی و
.انسجام غذا را احساس می کند

میزان و حجم مواد غذایی موجود در طبقه های 
محصوالت را تشخیص وضعیت همچنیندستگاه و 

.می دهد و میزان برشتگی را تعیین می کند

رنامه فکر می کند و توانایی انتخاب مناسب ترین ب
.ای مطلوب را دارد نتیجه بهجهت رسیدن 

عالیق و عادات آشپزی شما را یاد می
.گیرد و مطابق آنها عمل می کند

و چگونگی کند میدر مواقع معین شما را مطلع 
ه به نتیجه دلخواهتان برسیدن جهتعملکردش را 

.می دهدنشان شما



“
SelfCookingCenter® 5 Senses ،شما می تواند کارهایی مانند کباب کردن، پختن، برشته کردن

.آرام پختن، بخارپز کردن، آب گوشت تهیه کردن، و آب پز کردن را انجام دهد

.یا چندین هزار غذا آماده کنید30و البته فارغ از اینکه بخواهید گوشت، ماهی، ماکیان، سبزیجات، غذاهای متشکل از تخم مرغ، نان و شیرینی یا انواع دسر، 
.خواه شما در رستوران، هتل، کیترینگ یا صنعت خدمات غذایی باشید، این سیستم آشپزی همکار و دستیار کامل شما خواهد بود

. .ایده های شما را به طور دقیق و قابل اعتماد اجرا می کند SelfCookingCenter® 5 Sensesشما مشخص می کنید که غذا را چگونه می خواهید، و 
.یمو ما دقیقا نتیجه ای را که او می خواهد برایش فراهم می کن-چون از نظر ما همیشه این آشپز است که تصمیم می گیرد نتیجه کارش چگونه باشد 

SelfCookingCenter® 5 Senses استفاده از آن به صرف است، شما را از . جدید یک وسیله راحت است که هر تیم آشپزی آرزوی داشتن آن را دارد
یتچون در نهایت مهمترین چیز رضا. روزمره خالص می کند و به شما این آزادی را می دهد که روی چیزهایی که برایتان مهم است تمرکز کنیدشر کارهای 

.مشتری شما است

نند غذاهایوابتدر گذشته سرآشپزها دستگاه های زیادی نظیر کباب پز، فر، چراغ گاز، قابلمه یا ماهی تابه و همینطور زمان و تالش زیادی نیاز داشتند تا
.دستگاه دستیار هوشمند نیاز دارید که در آشپزخانه از هر لحاظ به یاری شما خواهند آمد4شما امروز تنها به این . خوبی را تهیه کنند
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SelfCookingCenter® 5 Senses

.شما دنبال یک دستیار مطمئن می گردید

SelfCookingCenter® 5 Senses:ما آن را داریم 
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اال فناوری ابتکاری با عملکرد ب
برای تهیه غذای یکدست با 

ی کیفیت بی نظیر و توان آشپز
، ترکیب %100اشباع بخار : باال

پیوسته
120هوا با سرعت حداکثر 

کیلومتر در ساعت و رطوبت 
زدایی سریع

کابین پخت با سرعت حداکثر
.لیتر در ثانیه100

نتیجه مورد نظرتان را مشخص 
کنید، مواد

غذایی را بارگذاری کنید، 

ی غذای شما را دقیقا آنگونه که م
خواهید

باط حتی با شما ارت. تهیه می کند
میبرقرار می کندو به شما نشان

دهد که چگونه غذا را می پزد، 
چه تصمیم هایی می گیرد و از چه

.تنظیماتی استفاده می کند

ننده تنها دستگاه مجهز به تمیز ک
که چرک و آهک را خودکار است 

ار و فقط با فشمی دهد تشخیص 
دادن یک کلید آن را به طور 

.کامل تمیز می کند
و این سیستم حداکثر بهداشت

نظافت را فراهم می کند بدون 
ا طبیعت آسیب بزند یآنکه به 

هزینه اضافی روی دست شما 
.بگذارد

اگر بتوانید به آسانی غذاهای 
تهیه کنید،را همزمان مختلفی 

سرعت کارتان بیشتر
به شما : خواهد بود
دهد که چه غذاهایی را نشان می 

.  می توانید همزمان تهیه کنید
جویی زمان، پول، در صرفه این 

فضا و انرژی به شما کمک می 
.کند



دشما بایشما دقیقا می دانید که غذاهای
.چطور باشند

9 iCookingControl



ونه شما به عنوان یک آشپز مجرب، دقیقا می دانید که غذای شما باید چگ
ت که و این دقیقا همان چیزی اس-باشد تا مطابق میل مشتری شما باشد 

ین یا مثال، ممکن است بخواهید گوشت با دمای پای. می کنیدمشخص شما
.  باال پخت شود، کم یا زیاد سرخ شود، کم یا زیاد پخته شود

iCookingControlمورد نظر شما را فراهم می کندخصوصیات دقیقا.

سال تحقیقات 40این دستگاه بسیار خوب عمل می کند چون حاصل 
RATIONAL در حوزه آشپزی است .iCookingControl همیشه از

ا کند و به طور سریع و مطمئن نتیجه دلخواه شما رمی استفادهاین تجربه 
.فراهم می کند

آن را به عالیق و انتخابهای شما را می شناسد و اگر از نتیجه راضی باشید،
ید حافظه می دهد و هر موقع که شما یا تیم آشپزی شما بخواهید می توان

حاال بهترین. فشار دادن یک دکمه همان تنظیمات را اجرا کنیدبا تنها
تر مهم نیست دفعه بعد می خواهید غذای بیشتر یا کم: ویژگی دستگاه
ر حجم هر غذا کمتر یا بیشتر، نازکتر یا ضخیم تخواهید میتهیه کنید، یا 

.باشد
واقعا عالی . غذای شما همیشه همانگونه که می خواهید تهیه خواهد شد

!است
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iCookingControl دهدی انجام می خواهید را که شما چیزی.

با فشار دادن یک دکمه 
مورد نظرتان را تنظیمات 

و به نتیجه کنید انتخاب
.دلخواهتان برسید

نتیجه مورد نظرتان را تعیین 
را که چیزی . کنید

.دهدانجام می شما می خواهید 

.فهمدمی 

.گیردمی یاد 

.برقرار می کندارتباط 



.می خواهید یک مرور کلی بکنید
.توانید این کار را بکنیدمی iCookingControlبا 

iCookingControlمیتهیهراغذاخواهیدمیشماکهآنگونهتنها
میاتفاقکهراآنچهتوانیدمیهمیشهiCookingControlبا.کند

کهاستموجودآشپزیسیستمتنهااینچون.بگیریدنظرزیرافتد
کهدانیدمیهمیشهبنابراین.دهدمینشانشمابهراخودپختروش

.کندمیکارچهداردشماآشپزیسیستم
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iCookingControl

:به این صورت کار می کند
SelfCookingCenter® 5 Senses  اندازه، حجم و وضعیت مواد غذایی را تشخیص می دهد

بر اساس نتیجه مورد نظر، . و خودش میزان سرخ شدن مناسب برای آن را محاسبه می کند
ظیم تصمیمات الزم را می گیرد و درجه گرما، زمان پخت، سرعت هوا و وضعیت داخل کابین را تن

.می کند تا به بهترین شکل با شرایط الزم برای غذای شما سازگار شود

شان می حتی به شما ن. به محض تغییر تنظیمات سیستم پخت از طریق نمایشگر خود به شما اطالع می دهد
د، بلکه بنابراین، شما نه تنها بر نتیجه پخت کنترل کامل داری. دهد که چرا آن تغییرات را انجام داده است

.اگر بخواهید می توانید همواره وضعیت آن را به صورت تصویری مشاهده کنید
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همیشه می توانید فعالیتدر کابین کنترل 
.سیستم آشپزی را مشاهده و کنترل کنید

تنظیمات صفحه نمایشگر 
.اعمال شده را نشان می دهد

.این بی نظیر است. این جدید است



به شما می خواهید گاهی 
.کار کنیدصورت دستی 
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توانید تنظیمات یا درصدمی با طبیعتا 
.  کنیددستی وارد دلخواهتان را به صورت 

.خواهید داشتهم را بهترین و 

.کاربردی
.مستقیم
.سنتی



Combi-Steamerهمه با هم، در بهترین 
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بهراانامکاینبخارکنترلجدیدابزارهایباتازهبخارتولیددستگاه
ازوکنیدکنترلدقیقوپیوستهطوربهرابخاردمایکهدهدمیشما

رنگ،شودنمیخشکغذا:نتیجه.کنیداستفادهبخاراشباعحداکثر
میحفظهمآندروجودویتامینهایومغذیموادواستاشتهاآورآن

ردحتیمیوهکیکیاکاراملکرممانندحساسغذاهایحتی.شودن
شوندمیتهیهخوبیبهزحمتکمترینبا-زیادحجم

درجه سانتیگراد130درجه تا 30حالت بخارپز کردن از 

میباعثاین.شودمیحفظگوشتپروتئینویابدمیجریانغذااطرافدرجهاتهمهازگرمهوای
انرژیهمچنینسانتیگراددرجه300تاگرمهوایپایدارجریان.باشدآبدارکامالداخلازغذاکهشود

غذاییکتهیهبرایراهبهتریناین.کندمیتأمینرااستپردستگاهکهمواقعیبرایالزمذخیره
.استنرمکیکیکتهیهیاشده،کبابیاشده،سرخآبدار،

درجه سانتیگراد130درجه تا 30پخت با هوای داغ از 

وتردصورتبهغذاکهشودمیباعثاین.شوندمیترکیبداغهوایباپختمزایاییباداغبخارباپختمزایایحالتایندر
.یابدافزایش%50تاپختکاراییویابدکاهشزیادیحدتاپختزمانشود،تهیهآبدار

درجه سانتیگراد130درجه تا 30حالت پخت ترکیبی از 



Combi-Steamer.همه با هم، در بهترین 
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ClimaPlus Controlجووگیردمیاندازهراپختکابینرطوبت
بهبناکهشودمیباعثوکند،میتنظیمدرصدییکدقتبارامناسب
رایرهشبیشترینغذاوباشدخشکنانیرویهباشد،تردغذاشمادلخواه
.باشدداشته

جو ایده آل کابین پخت

.داریمراغذانوعهربرایمناسبهوایسرعتما

پنج سرعت هوا

.کندمیخنکفنکمکبهوسرعتبهراپختکابین

خنک کردن 

.دقیقپختنتیجهباغذاتهیهبرای

پخت با دمای هسته ای

.مرحلهدوازدهاکثرحدتادهیبرنامهحالت1200

برنامه دهی دستی

.ودشمیتنظیمدقیقطوربهکیکونانبرایمثالرطوبتمیزان

مرطوب کردن

.باشدبیشترهاتکهتعدادوباشدتردهموارهگوشتکهشودمیباعثکابیندمایوهستهدمایبینپیوستهتفاوت

پخت 
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نشان خواهیدصفحه نمایش غذایی را که می 
که چه ببینید نگاهمی توانید در یک . می دهد

.کنیدپخت همغذاهایی را می توانید با 

هشما می توانید ببینید که در هر سینی چ
.چیزی پخت می شود

هریک از سینی ها جداگانه نظارت می شود
.و باقیمانده زمان پخت نشان داده می شود

به محض آماده شده غذا دستگاه گزارش می
.دهد

مدت پخت، بر اساس حجم غذا و زمان باز
.ماندن درب، محاسبه می شود
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غذای ترکیب بار هوشمند باعث می شود که حجم و کیفیت
.تهیه شده در حداکثر ممکن باشد

نمایش فوری تنظیماتی که به کار می رود

کییاوکنیدتهیهسفارشیمنوییکآسانوسریعتوانیدمیiLevelControlبا

لهوسیچندینازشمامربعمتریکازکمترسطحدر.کنیدآمادهصبحانهسرویس

یگریدباالییکیکن،سرخیاگریلصفحهدستگاهتابه،ماهیقابلمه،نظیرآشپزی

ستگاهدیکازاستفادهباوهمزمانطوربهتوانیدمیترتیببدین.کنیدمیاستفاده

به®SelfCookingCenterدرموجودنمایشگرصفحه.کنیدآمادهمختلفغذاهای

.کنیدتهیههمزمانصورتبهتوانیدمیراغذاهاییچهدهدمینشانشما

ظرفیت بیشتر ، کیفیت بهتر ، نظارت بهتر

میکنترلجداگانهرافرطبقههرiLevelControlسپسنمایید،تعیینکنیدتهیهخواهیدمیراآنچه

دتمچهویکباروقتچندهراینکهودستگاهطبقاتدرموجودغذاییموادحجمومیزانبهبسته.کند

.ازدسمیمطلعآنازراشماوکندمیاصالحراپختزمانخودکارصورتبهدارید،مینگهرابازآندرب

طابقمدقیقاشدهآمادهغذاهای.استکنترلتانونظارتتحتاجراست،حالدرکهآنچههرترتیببدین

.هستندداشتیدنظرمدکهآنچهبا



iDensityControlآن را به شما می دهد
.حتی زمانی که حجم غذا زیاد باشد-

م تنها زمانی کیفیت غذای شما بی نظیر خواهد بود که توان پخت الز
همیشه وجود داشته باشد، به ویژه زمانی که

.الزم است حجم زیادی از غذا تهیه کنید
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HiDensityControl®

ما به شما قول می دهیم که تنها با یک دستگاه 
HiDensityControl ت همیشه غذا را با بهترین کیفیمی توانید

گرما، هوا و رطوبت را همیشه HiDensityControl®. تهیه کنید
.ی کندو پز توزیع مکابین پخت به صورت یکسان و با شدت الزم در 

این سیستم همواره توان و انرژی الزم را برای شما فراهم می کند تا غذا در تمام
.شودممکن آماده سینی ها به بهترین شکل 

240البته که درست کردن . به سختی می توانستم چنین مقادیری را باور کنم"
 ®SelfCookingCenterدقیقه با استفاده از 12زمان تنها شنیتسل در مدت 

مه ی می شود، چون هدو برابر بدبن ترتیب سرعت کار من . آسان استبسیار  202
".و با کیفیت بسیار عالی. آنها را یک بار به صورت همزمان درست کرده ام

بخش مهندسی، ، Linde AGکورت اشتومپفیش، مدیر خدمات کیترینگ، کنسرن 
پوالخ، آلمان

.را داشته باشدبهترین کیفیت شما می خواهید غذا 



“
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، سبک و نرم، کروسانت320تا >
.دقیقه23حجم پخت بسیار بیشتر در مدت با 

.دقیقه12شنیسل، ترد و آبدار، در 240تا >

.دقیقه45ران مرغ، ترد و آبدار، در 400تا >

،استیک متوسط، با قالب گریل160تا 
.دقیقه15ترد و آبدار، در 

دقیق. حساس. پر توان
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.را داریدشما انتظار بیشتر میزان تولید غذا
طوربهوکندمیفراهمرابخاراشباعحداکثرکند،میتنظیمدقیقطوربهرابخاردمایدقیقتنظیمسیستم

.کندمیتنظیمدستگاهنصبمحلمناسبارتفاعتاراجوشدمایهوشمند

.دستگاه تولید بخار تازه برای تهیه غذا با رنگ جذاب، طعم و بوی عالی، بدون آنکه خشک شود
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.را داریدشما انتظار بیشتر میزان تولید غذا
.شودمیزداییرطوبتسریعوکارآمدطوربهپختکابینخال،ابتکاریفناوریازاستفادهبا

رفع رطوبت سریع برای خشک و ترد کردن رویه نانی غذا
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برابر، امکان انجام این کار را 4توان متمرکز 
جهتوسرعتهوشمندطوربهفنقدرتمندمحرکغذا،پختمیزانوحجمنوع،بهبسته.می کندشما فراهم برای 

.شودمیپخشپختکابیندرآلایدهطوربههوانتیجهدروکندمیتنظیمراچرخش

.دترکیب پیوسته هوا برای اینکه غذا در هر ردیف به طور یکدست و با کیفیت باال تهیه شو
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برابر، امکان انجام این کار را 4توان متمرکز 
شمایبراراآندقیقتنظیموتعدیلامکانپختکابیندرموجودرطوبتدقیقگیریاندازه.می کندشما فراهم برای 

.کندمیفراهم

.شودمیگرفتهنظردرشدهبارگذاریکهغذاییذاتیرطوبتحتی

.مدیریت هوشمند وضعیت برای پخت غذا به گونه ای که ترد و شیره دار و نازک باشد



Efficient CareControl
®SelfCookingCenterزداییآهکوشدنتمیزباعث 5 Sensesبه

چهتاگاهدستاینکهبهبسته.شودمینظارتبهنیازبدونوخودکارکامالصورت
باقمطابو.کندمیانتخابراکردنتمیزمرحلهترینمناسباست،کثیفحدی

دستگاهتاکندمیپیشنهادرازدارسوبوکنندهتمیزموادازمناسبیمقدارآن
SelfCookingCenter® 5 Sensesباشدبهداشتیوتمیزهموارهشما.

.نیستالزمدیگرزداییرسوبجهتانرژیوهزینهصرف
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Efficientجدیدمدل CareControlدرکمترمنابعدرصد30حدودبه
هایهزینهدستگاهعملکرداینبنابراین،.داردنیازقبلیهایمدلبامقایسه

ولکامشستن.دارددربرخودکارغیرپاکسازیبامقایسهدرکمتریبسیار
.کندمیایمنراآناندازیراهمخصوصکلیدهایازاستفاده

زداییرسوببهنیازعدمنتیجهدرسالدریورو900حداقلتوانیممیما"
ادموبهمربوطهایهزینهرساندنحدافلبهترتیببدین.کنیمجوییصرفه

".بودپذیرامکانانرژیوآبکننده،تمیزشیمیایی

لندن، انگلستان،Birds of Smithfieldsبرد، مالک رستوران آلن 

.صرفه باشدمی خواهید تمیز و به 



Efficient CareControl
و به دهد میلکه و جرم را تشخیص 

.می کندرفع راطور خودکار آن 

25 .امن. بهداشتی. کارآمد



whitefficiency®
هشدآغازتولیداتتوسعهدرتازگیبهکهداردپایاییدرمهمیسهم
درجوییصرفههایحلراهپیرامونها،دانشگاهباهمراهنیزما.است
سازگاریدتولاساسبرهموارهسیستماین.کنیممیتحقیقطبیعیمنابع

آنلدنبابهکندومیعملکارآمدبیرونیلجیستیکوزیستمحیطبا
ماقدیمیهایدستگاهبازیافتوگرفتن
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شما می خواهید که سرمایه گذاری یتان
.سودآور باشد

.ما هم همینطور

. حجم تولید بیشتر
.سریعسودآوری .بیشترکارایی 

میترتیببدین.بودخواهدآشکارکامالشماآشپزخانهدر®whitefficiencyفواید
کاهشراضایعاتتولیدوکنیدجوییصرفهخامموادوآبزمان،انرژی،مصرفدرتوانید
RATIONALوجودباکهچرادارید،اختیاردربیشتریفضایشمااین،برعالوه.دهید

دررامتداولپزوپختهایدستگاهتمامیازدرصد50تا40کوچکبسیارفضاییدر
.داریداختیار

ازاطمینانحصولمامسئولیتمیانایندر.داردراهمیشگیهمراهحکممابرای®whitefficiencyنهایتدر
عمرطولزماندروآغازازخدماتجانبههمهیاجامعرویکردطریقازماستهایدستگاهازشماگرفتنبهره

.محصول



کنیدخودتان محاسبه درآمد بیشتر در ماه مقدار بودجه در ماه سود شما

€ 768 =
7.680€ هزینه کاال

SelfCookingCenter® 5 Sensesهزینه کاال با 
€ 6.912

ماکیان/ ماهی/ گوشت
درصد خریداری 10به طور متوسط 

.*سیستم مواد خام کمتر با
®iCookingContro

€ 131 =

 je kwh € 0,18 kwh x 3.628مصرف
مصرف با

SelfCookingCenter® 5 Senses
je kwh € 0,18 kwh x 2.902,4

انرژی
با iLevelControlسیستم بی نظیر 

درصد 20تکنیک تنظیم تا مدرن ترین
انرژی کمتری مصرف می

*.کند

€ 690 = x 23€ساعت کمتر 30

زمان کار
iLevelControl از طریق رولهای
الزم جهت تولید را تاچرخان مدت زمان

.درصد کاهش می دهد 30
.حذف کارهای روزمره

€ 60 =
برآورد هزینه با استفاده از دستگاه های متداول

60€
SelfCookingCenter® 5 Sensesبا استفاده از 

€ 6.912

آهک زدایی/ رسوب زدایی 
این هزینه ها با استفاده از 

Efficient  CareControl کامال
حذف می شود

€ 1,649 = درآمد بیشتر در ماه

€ 19,788 = درآمد بیشتر در سال
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.شودجبران می 
دوغذا در روز با استفاده از 200رستورانی در حد متوسط با ارائه .حساب کنیدخودتان میتوانید 

قبلمقایسه با مدل های در بیشتر درآمد 

.در مقایسه با مدل های قبل* 



RATIONAL CookingLive28
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ا پایین بودن ارتفاع سینی ه>
ایمنی در ایجاد حداکثر جهت 
تمامی دستگاهها کار در هنگام 

1.60باالترین سینی 
.متر ارتفاع دارد

سینی سرخود در جهت جمع >
آوری قطران

رسینی جمع آوری میعان در به طو
پیوسته تخلیه می شود، حتی

باز است، تا از که در زمانی 
کف جلوگیری ریختن آب روی 
.شود

مکانیزم درزگیری سرخود در>
دستگاههای نصب شده روی 

یا بدون سینی متحرک زمین با 
سرخود مکانیزم درزگیری : فر

یک صفحه  بدون آنکه به 
اضافی نیاز داشته درزگیری 

خود را انجام می دهد باشد کار 
اجازه هدر رفتن هیچ عنوان به 

دهدرا نمی بخار یا انرژی 

ریل های آویزان کردن>
شکل به شما این ریل های 
می دهد که توری ها و اطمینان را 

بیرون در هنگام صفحه ها 
.کشیدن کج نخواهند شد

.ایجاد تفاوت می شوندباعث جزئیات .شما به فناوری پیشرفته بها می دهید
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تفاوت در جزئیات است>
پوشش حرارتی دمای تماس را 

به. حفظ می کندحد پایینی در 
ا و پنجره هتوانید بین آسانی می 

ربری برای کاقفلها را تمیز کنید و 
یهتعب« قابلیت قفل امن »آسان 

.شده است

بارگذاری طولی>
بارگذاری طولی یعنی اینکه می

ق 3/ 1با اندازه توانید ظروفی 
قرار توی دستگاه را / 2

درآوردن آنها بارگذاری و دهید و 
آنجایی که آز . آسان خواهد بود

ما ، گرکوچک استشعاع بازکردن 
.به ندرت از دست می رود

دست شوینده سرخود>
ار تمیز آب پاش بسیار متغییر و تنظیمات ارگونومیک، ک

آب را تا حد زیادی اضافه کردن کردن، لعاب زدایی و 
ار و سیستم یکپارچه جمع شدن خودک. آسان می کنند
خودکار آب باعث می شود که ایمنی و مکانیزم قطع 

اساس استانداردهای بهداشت در سطح ایده آل بر 
(  سوئیسصنعت گاز و آب انجمن )و 1717

.باشد

.ایجاد تفاوت می شوندباعث جزئیات .شما به فناوری پیشرفته بها می دهید

100: به وسیله یک یا چند مورد از حقوق ثبت اختراع، مدلهای صنایع همگانی یا مدلهای طراحی که در زیر ذکر شده اند محافظت می شوندمحصوالت شرکت 
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ر کارکردن با دستگاه شما را از این هم آسانت
د از را که الزم نداریکافیست فرمانهایی فقط . خواهد کرد

یزی تنها چرابط کاربری حدف کنید، دیگر هریک از کاربرها 
.را که الزم است می بینید

غذای برتر10لیست >
به طور اتوماتیک ده
غذایی را که بیشتر از غذاهای 

اید لیست میتهیه کرده دیگر 
دکمه دادن یک کند و با فشار 

.آنها را به شما نشان می دهد

.ایجاد تفاوت می شوندباعث جزئیات .شما به فناوری پیشرفته بها می دهید

بارگذاری عکس>
عکس غذاهای خود را در 

کنید و ازنمایشگر بارگذاری 
برای غذاها  عکسهای خود 

.کنیدستفاده 
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نقطه همراه با راهنمای 6بررسی دمای هسته در >
هسته را در شش نقطه اندازه می گیرد و جاگذاری دمای 

صالح آن را انباشد اتوماتیک اگر محل قرار گرفتن درست 
ن این برای مایعات و غذاهای کوچکی مانند مافی. می کند

.استهم مناسب 

مرکز اندازه گیری و کنترل به 
ا جو کابین پخت رطور اتوماتیک 

د تنظیم کرده ایکه شما آنگونه 
.حفظ می کند

.ایجاد تفاوت می شوندباعث جزئیات .شما به فناوری پیشرفته بها می دهید

دستگاه تولید بخار>
بخار این دستگاه به طور پیوسته

بهداشتی تولید % 100تازه و 
فیت بهترین کیغذا با می کند تا 

ن پاییدر دمای تهیه شود، و حتی 
م را فراههم حداکثر اشباع بخار 

.می کند
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ترکیب پیوسته هوا>
به لطف هندسه ویژه کابین پخت و محرک قوی و کم 

ا چرخش و سرعت رهوشمند مسیر مصرف فن، که به طور 
لمتناسب با نوع غذا تغییر می دهد، گرما به طور ایده آ

این باعث می شود که غذا حتی در . توزیع می شود
وردار کیفیت برخاز بهترین مواقعی که دستگاه پر است 

به ترمز قوی محرک فن با متوقف کردن فوری فن. باشد
.شدن سالمت و امنیت شما را حفظ می کندمحض باز 

روغن گیر سانتریفیوژی>
وغن دیگر الزم نیست فیلترهای ر

یا را تعویضگیر سانتریفیوژی 
کابین پختهوای -تمیز کنید 

و طعم خواهد بود همواره پاک 
.مانددلچسب خواهد غذا همیشه 

.ایجاد تفاوت می شوندباعث جزئیات .شما به فناوری پیشرفته بها می دهید

پورت >
به شما این امکان را پورت 

که به آسانی داده های می دهد 
ثبت کنید، و نرم را 

ا روز کنید ترا به افزار دستگاه 
نتایج تحقیقاتاز جدیدترین 

.بهره بگیرید
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در 
.توانید همه لوازم جانبی ما را ببینید و مرور کنیدمی 

ستمشما می خواهید به بهترین شکل از سی
.آشپزی خود استفاده کنید

.یمما وسایل جانبی مناسب را به شما پیشنهاد می ده



نیزدخووقتدروکنیداستفادهخوددستگاهازشکلبهترینبه
یستنالزمدیگرماجانبیلوازمازاستفادهبا.کنیدجوییصرفه

ووراینمدامیالکهوجرمکردنتمیزماننددردسرسازیکارهای
.دهیدانجامراغذاکردنروآن
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رخ کردن در وسایل جانبی گاسترنرم برای کباب کردن، پختن، بریان کردن، س
Finishinکردن، و ، بخارپز روغن

می توانید به بهترین شکل ازشما با لوازم جانبی 
.استفاده کنیدخود 

:دارندهمدیگریمزایای
وگرمابهینهانتقالازعبارتندRATIONALگاسترنرمجانبیوسایلبارزویژگی

عالیبسیارنچسبخواصدارایTriLax®پوشش.باالبسیاردوامواستحکام
ایبرو،استمقاومفروشوییبرابردراست،مناسبکردنبرشتهبرایاست،

.استمناسببسیارباالتردماهایدراستفاده

نظافتیومراقبتیمحصوالت
بهوالتمحصتمامی.آورندمیارمغانبهشمابرایرادرخشندگیوبهداشتتمیزی،مانظافتیمحصوالت

®SelfCookingCenterنیازهایبامتناسبوبهینهطور 5 Sensesباالترینواندشدهطراحی
اهدستگازکارآمدبسیارمراقبتیموادوقدرتمندنظافتیمحصوالت.کنندمیعرضهراکیفیت

SelfCookingCenter® 5 Sensesدهندمیافزایشراآنمفیدعمرطولوکنندمیمحافظتشما.

کاملنصببرای
وهاکابینت،پایههایفریموگرما،هایحفاظتاگرفتهفرمتحرکردیفهایازورودی،رمپهایتاگرفتهدودکشکالهکاز

ازشکلبهترینبهبتوانیدشماتادهیممیارائهسفارشیوجداگانهراهکارهایمادیگر،چیزهای
SelfCookingCenter® 5 Sensesآنازخارجدرچهوآشپزخانهدرچه-کنیداستفادهخود.
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202مدل  201مدل  102مدل  62مدل  101مدل  61مدل  دستگاه

برقی و گازی برقی و گازی برقی و گازی برقی و گازی برقی و گازی برقی و گازی مصرف انرژی

GN 1/2 x 20 GN 1/1 x 20 GN 1/2 x 10 GN 1/2 x 6 GN 1/1 x 10 GN 1/1 x 6 ظرفیت

500-300 300-150 300-150 160-60 150-80 150-80
تعداد غذا در 

روز

GN 1/1 ,1/2 GN 8/2 ,3/1 ,3/2 
,2/1 ,1/1 GN 1/1 ,1/2 GN 1/1 ,1/2 GN 1/ 1, 1/ 2, 2/ 3, 

1/ 3, 2/8
GN 1/ 1, 1/ 2, 
2/ 3, 1/ 3, 2/8

بار طولی

mm 1,084 mm 879 mm 1,069 mm 1,069 mm 847 mm 847 عرض

mm 996 mm 791 mm 971 mm 971 mm 771 mm 771 عمق

mm 1,782 mm 1,782 mm 1,042 mm 782 mm 1,042 mm 782 ارتفاع

3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R آبگیری

50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN تخلیه آب

اکیلو پاسکال ی0-600
مگاپاسکال0,6-0,15

اکیلو پاسکال ی0-600
مگاپاسکال0,6-0,15

اکیلو پاسکال ی0-600
مگاپاسکال0,6-0,15

اکیلو پاسکال ی0-600
مگاپاسکال0,6-0,15

اکیلو پاسکال ی0-600
مگاپاسکال0,6-0,15

کیلو 0-600
پاسکال یا

0,6-0,15
مگاپاسکال

فشار آب

.شما یک نیاز خیلی ویژه دارید

دستگاههایهمه.داریمشمابرایرادستگاهمناسباندازهماپرس،هزارچندیاکنیدآمادهپرس30روزانهخواه
رندداوجودویژهمدلهایازطیفیهمچنین.هستندیکسانکاراییواتصاالتابعاد،نظرازودارندوجودگازییابرقیمدلدودر

رادستگاهتوانیممیمادستگاهبرعالوه.دادوفقشماآشپزخانهخاصشرایطباکاملطوربهراآنهاتوانمیکه
.کنیمعرضهمختلفنوعدوازدهدرنیز
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202مدل  201مدل  102مدل  62مدل  101مدل  61مدل  دستگاه

برق برق برق برق برق برق مصرف انرژی

kg 346 kg 267 kg 173 kg 148,5 kg 132,5 kg 112,5 وزن

kw 5/65 kw 37 kw 7/36 kw 3/22 kw 6/18 kw 11
بار وصل 

شده

A 100 x 3 A 63 x 3 A 63 x 3 A 32 x 3 A 32 x 3 A 16 x 3 ایمنی

V 400 NAC 3 V 400 NAC 3 V 400 NAC 3 V 400 NAC 3 V 400 NAC 3 V 400 NAC 3
اتصاالت 
الکتریکی

kw 2/64 kw 36 kw 36 kw 8/21 kw 18 3/10kw
عملکرد 

جریان هوای "
"داغ

kw 54 kw 36 kw 36 kw 18 kw 18 kw 9
ار بخ"عملکرد 
"پز

.شما یک نیاز خیلی ویژه دارید

استشدهتستالمللیبینسطحدر
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202مدل  201مدل  102مدل  62مدل  101مدل  61مدل  دستگاه

گاز گاز گاز گاز گاز گاز مصرف انرژی

kg 374 kg 297,5 kg 203,5 kg 169,5 kg 149,5 kg 127 وزن

mm 2,087 mm 2,087 mm 1,347 mm 1,087 mm 1,272 mm 1,012
ارتفاع با 
احتساب

فیوز جریان

kw 1/1 kw 7/0 kw 6/0 kw 4/0 kw 39/0 kw 3/0
درجه بندی 

الکتریکی

A 16 x 1 A 16 x 1 A 16 x 1 A 16 x 1 A 16 x 1 A 16 x 1 ایمنی

V 230 NAC 1 V 230 NAC 1 V 230 NAC 1 V 230 NAC 1 V 230 NAC 1 V 230 NAC 1
اتصاالت 
الکتریکی

3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R
/ منبع گازی 

اتصاالت گازی

kw 90/kw 90 kw 44/kw 44 kw 45/kw 45 kw 28/kw 28 kw 22/kw 22 kw 13/kw 13
حد اکثر 

ظرفیت حرارتی

kw 90/kw 90 kw 44/kw 44 kw 45/kw 45 kw 28/kw 28 kw 22/kw 22 kw 13/kw 13
جریان"عملکرد 

"هوای داغ

kw 51/kw 51 kw 38/kw 38 kw 40/kw 40 kw 21/kw 21 kw 20/kw 20 kw 12/kw 12
عملکرد 

"بخار پز"

.برای شما داریمرا SelfCookingCenter® 5 Sensesما مدل مناسب 



تماس با ما
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دفتر فروش و امور نمایندگان 
فروردین و فخر رازی ، ساختمان تجارت ، 12تهران ، خیابان جمهوری ، بین 

1، واحد 2طبقه 
☎ 021-66406010

تیردفتر بازرگانی هفت 
30تهران ، هفت تیر ، خیابان قائم مقام ، خیابان مشاهیر ، خیابان غفاری ، شماره 

☎ 021-88303195

(واحد خدمات پس از فروش)ماه تک سرویس 
6، واحد 2فروردین و فخر رازی ، ساختمان تجارت ، طبقه 12تهران ، خیابان جمهوری ، بین 

☎ 021-62886

www.aytack.com

info@aytack.com

aytackbot

aytackgram

rational_online

aytackco

aytack

http://www.aytack.com/
mailto:info@aytack.com
https://t.me/aytackbot
https://instagram.com/aytackgram
http://instagram.com/rational_online
https://t.me/aytackco
http://aparat.com/aytack

