CombiMaster® Plus XS

CombiMaster® Plus XS
Vrhunska kakovost v manjši izvedbi.

Kuhanje zahteva natančnost. Tako od kuharja, kot od
njegovih pripomočkov. CombiMaster® Plus XS deluje
natančno v vsakem pogledu, saj ponuja dodelano
tehnologijo in podpira individualne spretnosti kuharja.
Z njim boste dosegli izvrstno kakovost jedi in zmanjšali
porabo surovin ter naravnih virov, z novim samodejnim
čiščenjem pa tudi prihranili veliko časa.
56,7 cm

CombiMaster® Plus XS omogoča vse to na najmanjšem
možnem prostoru. Z izpopolnjenimi rešitvami za
postavitev je primeren tudi za prostore lokalov in
restavracij, ki jih vidijo gostje. Na manj kot 1 m2 površine
boste tako lahko nadomestili ali razbremenili do 50 %
običajnih naprav za pripravo hrane, ob tem pa poskrbeli
da za goste pripravite hrustljavo skorjico na sočni
pečenki, intenzivne arome, lepe barve in ohranjene
vitamine ter minerale.

55,5 cm
65,5 cm
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RATIONAL CombiMaster® Plus XS
Zmogljivost, ki osupne.

CombiMaster® Plus XS prepriča z edinstvenimi
zmožnostmi in je zato razred zase.
Je robusten, preprost za uporabo in prepriča s
funkcijami, ki v vsakem trenutku zagotavljajo najboljšo
kakovost jedi.
Vse to zagotavlja z natančno klimo v kuhalnem prostoru
in natančno nastavitvijo temperature, vlažnosti zraka,
kroženja zraka in časa priprave jedi.

> Brezmejna vsestranskost
Kombinacija vročega zraka in pare v enem aparatu
odpira nove možnosti za strokovno pripravo jedi:
z njim lahko pečete na žaru, pečete, pražite, dušite,
kuhate v pari, poširate in še veliko več.
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> Edinstvena zmogljivost priprave
CombiMaster® Plus ni izjemen le po gospodarnosti,
ampak tudi pri učinkovitosti: živilom dovaja energijo
z veliko natančnostjo, po potrebi pa tudi z izredno
močjo. Dodelana tehnologija priprave zagotavlja vedno
vrhunsko kakovost jedi.

> Optimalna klima v kuhalnem prostoru
Funkcija ClimaPlus® v kuhalnem prostoru uravnava
točno določeno klimo, ki je potrebna za zapečeno
skorjico, hrustljave panirane jedi in sočne pečenke.

> Neverjetno preprosta uporaba
Izbira funkcij z vrtljivim gumbom je preprosta,
popolnoma intuitivna in preverjena v zahtevnem
kuharskem vsakdanu. Samodejno čiščenje pri tem
zagotavlja higienično čistočo, po potrebi tudi čez noč.
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Preprosto čisto.
Samodejno čiščenje.

Preprosteje ne gre. Z novim samodejnim čiščenjem
je CombiMaster® Plus XS hitro znova pripravljen za
uporabo. Očisti se kar sam, po potrebi tudi čez noč.
Vi morate le še izbrati želeno stopnjo čiščenja in vstaviti
prikazano število čistilnih tablet. Vaš aparat bo tako
vedno higienično čist in vrhunsko negovan.
Samodejno čiščenje je tudi zelo varčno. Zahteva le malo
energije, kemikalij in vode, predvsem pa prihrani delovni
čas. Uporaba trdnih čistilnih sredstev zagotavlja tudi
izredno varno uporabo.
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Primeren za vsako kuhinjo.
Prilagodljivost z manjšo kapaciteto.

Si želite privlačnega aparata v
prostorih, ki jih vidijo vaši gostje,
dodaten aparat za strežbo ali pa
postavitev Combi-Duo? – Novi
CombiMaster® Plus XS vedno
ponuja pravo rešitev.

Na voljo je ustrezen podstavek
za našo serijo XS. Tako lahko
delate na optimalni višini in hkrati
pridobite idealen prostor za
shranjevanje dodatne opreme.

Rešitve za postavitev RATIONAL
Zlasti v območjih za goste je pomemben izgled. Zelo
prilagodljive možnosti za postavitev RATIONAL zlahka
kombiniramo in lahko vključujejo tudi kondenzacijsko
napo UltraVent, ki zbere ter v celoti odvede uhajajočo
paro. Dodatne prekrivne maske preprečujejo nabiranje
umazanije na težko dostopnih mestih, zagotavljajo stroge
higienske standarde in zagotavlja profesionalno ter
harmonično celostno podobo.
Stenska konzola
Stenska konzola je idealna, če boste CombiMaster® Plus XS
uporabljali samo za strežbo. Konzolo priporočamo vedno,
ko ni dovolj prostora na površini za odlaganje. Omogoča
optimalno, preprosto in varno vgradnjo na steno.
Combi-Duo: en prostor – dva aparata
Naša kombinacija Combi-Duo dopušča, da na enem mestu
postavite kar dva aparata, enega na drugega. Zlasti v
konicah boste tako še bolj prilagodljivi. Hkrati lahko hrano
pripravljate na dva različna načina, na primer kuhanje v pari
in pečenje na žaru.

Stenska konzola
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Dodatna oprema RATIONAL –
popolna dopolnitev.
Šele z uporabo originalne dodatne
opreme RATIONAL se pokažejo vse
prednosti CombiMaster® Plus XS.
Je izredno robustna in s tem izredno
primerna za vsakodnevne velike
obremenitve v profesionalnih kuhinjah.

Plošča za žar in pizze
Z izredno prevodno ploščo za pizze lahko optimalno pripravite vse
vrste pizz, nekvašenega kruha in podobnih živil. Če jo obrnete,
lahko zelenjavo, zrezek in ribe pripravite s popolnim vzorcem žara.
Criss-Cross mreža za žar
Z novo mrežo za žar s križnim in črtastim vzorcem lahko dosežete
popoln vzorec žara na hitro zapečenih jedeh, ribah in zelenjavi.
Pri tem lahko izbirate, poleg klasičnih črt lahko z novo rešetko za
žar na različnih izdelkih dosežete tudi priljubljeni ameriški križni
vzorec za zrezke.

Multibaker

Plošča za žar in pizze

Pekač za pečenje in peko
Aluminijaste pekače RATIONAL odlikuje popolna odpornost proti
sprijemanju, skupaj z robustnostjo in dolgo življenjsko dobo.
Štručke, masleno listnato testo, zrezki in panirani izdelki lepo
porjavijo in so še posebej hrustljavi.
Multibaker
Multibaker je primeren za pripravo velikih količin jajc na oko,
omlet, pečenega krompirja ter tortilj. Posebna prevleka preprečuje
sprijemanje jedi.
Granitemajlirani pladnji
Idealni za pečenje, dušenje, hitro pečenje in peko, hkrati pa skoraj
neuničljivi. Vogali pekačev so oblikovani tako, da pri pecivu in
narastkih ne izgubljate porcij. Zaradi izredne toplotne prevodnosti
se hrana enakomerno zapeče, pa naj bodo to sočno zapečeni
zrezki, sočne pečenke ali rahli kolači in pite.

Pekač za pečenje in peko

Za več informacij zahtevajte naš prospekt za dodatno
opremo ali prospekte za načine uporabe. Lahko pa nas tudi
obiščete na spletnem naslovu www.rational-online.com.
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Tehnologija, ki zmore več.
Razlika je v podrobnostih.

Patent v postopku prijave

Patent

LED razsvetljava
Popolnoma nova LED razsvetljava zagotavlja optimalno osvetlitev
kuhalnega prostora in vsake posamezne polnitve – od zgoraj
navzdol in od zadaj naprej. Svetloba nevtralno prikaže porjavitev
izdelkov. Energetsko varčno, dolga življenjska doba, brez potrebe po
vzdrževanju.

Vrata kuhalnega prostora
s trojno zasteklitvijo
Vrata s trojno zasteklitvijo z
najsodobnejšo prevleko za
odbijanje toplote zagotavljajo
najmanjše možne izgube toplote.
S tem prihranite še 10 % stroškov
za energijo. Ker je mogoče očistiti
vsa stekla, ostane preglednost
dobra tudi po več letih.

Centrifugalni sistem za
odstranjevanje odvečne
maščobe
Brez potrebe po menjavi ali
čiščenju filtrov za maščobo, zrak
v kuhalnem prostoru pa je vseeno
čist. Čisto doživetje okusa.

The different products manufactured by RATIONAL are protected under one or more of the following patents, utility models or design models: DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 103 09 487;
DE 10 2004 004 393; DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004020 365; EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 0 856 705; EP 1 499 195; EP 1 682 822; EP 2 350 533; EP 2 426 419;
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ClimaPlus®

Dinamično vrtinčenje zraka

Generator sveže pare

Merilni in regulacijski sistem samodejno
zagotavlja nastavljeno klimo v kuhalnem
prostoru. Z učinkovito tehnologijo odvajanja
vlage boste dosegli hrustljave skorjice,
hrustljavo paniranje in najboljšo možno
sočnost.

Popolnoma nov sistem dinamičnega
vrtinčenje zraka in posebna geometrija
kuhalnega prostora omogočata enakomerno
porazdelitev vročega zraka v kuhalnem
prostoru. To zagotavlja enakomerno porjavitev
živil in izjemno kakovost jedi tudi pri polni
obremenitvi.

Generator sveže pare vedno zagotavlja
100 % higienično svežo paro za najboljšo
kakovost jedi. Optimalna nasičenost pare je
zagotovljena tudi pri nizkih temperaturah in
prepreči vsakršno izsuševanje živil.

US 5,915,372; US 6,299,921; US 6,581,588; US 6,600,288; US 6,753,027; US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,232,978; US 7,409,311; US 7,438,240; US 8,147,888; US 8,578,293; US 8,344,294;
US 8,455,028; US 8,475,857; US 9 557 066; JP 3916261; JP 3747156; JP 4010946; JP 1225865; JP 1227539; JP 1342288; JP 4598769; JP 4255912; plus patents pending
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CombiMaster® Plus XS
Zmogljivost v manjši izvedbi.

CombiMaster® Plus XS najde prostor v vsaki
kuhinji in je s premišljenimi rešitvami za postavitev
primeren tudi za montažo v prostore za strežbo v
restavracijah in trgovinah. CombiMaster® Plus XS
je na voljo v električni izvedbi. Vsi drugi modeli
CombiMaster® Plus so na voljo tudi v plinski
izvedbi. S kombinacijo dveh aparatov naloženih
eden na drugem po sistemu Combi-Duo dosežete
še večjo prilagodljivost brez dodatne potrebe po
prostoru.
Na voljo so tudi številne posebne izvedbe,
ki omogočajo idealno prilagoditev aparata
posebnostim vaše kuhinje.
Poleg CombiMaster® Plus XS vam priporočamo
tudi naš novi SelfCookingCenter® XS. Samo
SelfCookingCenter® ponuja s svojimi pametnimi
pomočniki HiDensityControl®, iCookingControl,
iLevelControl in Efficient CareControl največjo
mero učinkovitosti in optimalno podporo vašemu
kuhinjskemu vsakdanu.

Za več informacij o našem prodajnem programu zahtevajte
naš katalog aparatov in opreme. Lahko pa nas tudi obiščete na
spletnem naslovu www.rational-online.com.
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Prepričajte se na lastne oči.
Kuhajte z nami.

2 leti garancije

Aparat

XS tip 6 ⅔

Elektrika
Kapaciteta

6 x 2/3 GN

Število obrokov na dan

od 20 do 80

Vzdolžno vodilo

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

Širina

655 mm

Globina

555 mm

Višina

567 mm

Dovod vode

R 3/4"

Odvod vode

DN 40

Tlak vode

150–600 kPa ali 0,15–0,6 MPa

Čiščenje

samodejno

Masa

62 kg

Priključna moč

5,7 kW

Varovalke

3 x 10 A

Omrežni priključek

3 NAC 400 V

Moč »Vroč zrak«

5,4 kW

Moč »Para«

5,4 kW

Prepričajte se o zmogljivosti naših aparatov, tako da jih preizkusite:
Obiščite katero od brezplačnih kuharskih predstavitev v vaši bližini
in kuhajte z našimi kuharskimi mojstri.
Na tel. 02/8821900 ali www.slorational.si lahko izveste, kdaj in
kje bodo potekale naslednje predstavitve.

15

Tel. + 386 (0) 2 882 1900
Fax + 386 (0) 2 882 1901
info@slorational.si
slorational.si
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