
iVario® 2-XS.
Tiksliai. Stipriai. 
Pasirengęs darbui.



Galia ir tikslumas. Padauginta iš dviejų.
Du indai, po 17 l talpos, 2/3 GN dugno plotas, 

kad net ir mažose virtuvėse atsirastų vietos 
stiprumui ir tikslumui.

Efektyvus energijos valdymas
„iVarioBoost“ kaitinimo sistema vienija jėgą, greitį ir tikslumą. 

Su dideliais galios rezervais ir tiksliu šilumos paskirstymu 
visame plote, kad gaminimo procesas vyktų optimaliai. 

AutoLift
Naudojant funkciją „AutoLift“ makaronai ir bulvytės fri 

automatiškai iškeliamos iš indo.

Intuityvi valdymo koncepcija
Du indai, du vaizdai ekrane. Paprastai, logiškai ir veiksmingai. 

Darbas su „iVario 2-XS“ nereikalauja pastangų. Nuo pat pradžių.

Pageidaujamas rezultatas be kontrolės
„iCookingSuite“ gaminimo sumanumas užtikrina, kad viskas 

pavyktų. Niekas nepridega, niekas neišbėga. Ir „iVario 2-XS“ 
kviečia jus tik tuomet, kai jūsų iš tikrųjų reikia.

Termoadata
Prie kiekvieno indo yra termoadata. Tiksliam maisto 

ruošimui be kontrolės.

 O kokia to nauda jums? 
„Mise en Place“ be streso ir 
produktyvus „À la carte“. Didelis 
rentabilumas ir daugiau laiko.

rational-online.com/xx/iVario2-XS

Išorinės sąlygos: maža virtuvė, negausi įranga, darbo jėgos 
trūkumas, ribotas biudžetas. Vidinis nusiteikimas: dideli 
reikalavimai. Šioje vietoje į žaidimą įsijungia išmani technika. 
Ji verda, kepa ir gruzdina. Iki 4 kartų greičiau, vartodama 
iki 40 % mažiau elektros energijos lyginant su tradiciniais 
prietaisais. Kuri su dviem indais sukuria daugiau galimybių 
virtuvėje ir lėkštėje. Tiksliai, greitai, lanksčiai. 

iVario 2-XS.

Atlieka tai, ką šiandien 
privalo sugebėti restoranas.
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Sumanus valdymas paspaudžiant mygtuką. 
„iCookingSuite“ – tai „iVario 2-XS“ maisto gaminimo 
išmanumas. Kuris pritaiko gaminimo eigą patiekalui, 
lydi iki pageidaujamo rezultato, mokosi iš jūsų, 
prisitaiko prie jūsų gamybos įpročių ir jus pakviečia 
tik tuomet, kai reikia, kad atliktumėte tam tikrus 
veiksmus, pavyzdžiui, apversti kepsnį. Niekas 
nepridega ar neišbėga. Kai patiekalas turi įgauti 
individualumo, galite įsiterpti į gaminimo eigą.

Didelė įvairovė mažoje erdvėje su „iZoneControl“ 
parinktimi. Naudodami šią funkciją du indo dugnus 
galite suskirstyti į zonas (iki keturių), kurių dydį, padėtį 
ir formą galite išdėstyti pagal savo pageidavimus. 
Viename inde galite gaminti vienodus arba skirtingus 
patiekalus. Vienu metu ar su laiko uždelsimu, tokia 
pačia ar skirtinga temperatūra. Su termoadata arba 
pagal laiką. Visuomet be kontrolės, be papildomos 
virtuvinės įrangos, be energijos eikvojimo. 

Keraminių kaitinimo elementų ir greitai reaguojančio, 
atsparaus braižymui indo dugno derinys užtikrina 
didelį veiksmingumą, ypatingą greitį ir tolygų šilumos 
pasiskirstymą. Integruota energijos valdymo funkcija 
„iVarioBoost“ užtikrina iki 40 % mažesnį energijos 
vartojimą nei įprasti maisto gaminimo prietaisai. Ir 
nepaisant to vis tiek turi galios rezervų. Kad greičiau 
apkeptumėte didesnius kiekius ir papildomai įdėjus 
šaltų priedų nekristų temperatūra.

Maisto gamybos asistentai.

Greitai ir tiksliai. 
Išmaniai ir patikimai.

 Jūsų virtuvei
Kad tiksliai ir greitai 
užsitikrintumėte „Wow“ efektą.

rational-online.com/xx/iVario2-XS
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 Kitais žodžiais
Jūs radote techninį ir logistinį 
atsakymą, kaip sutaupyti laiko 
ir kvalifikuotos darbo jėgos bei 
investuoti į kūrybiškumą. 

rational-online.com/xx/restaurant

Su planu, programa, užduočių sąrašu, „Mise en place“ organizacija 
apima viską ir užtikrina sklandų darbą siekiant gerų rezultatų ir tikslingo 
darbo. O tuomet atvyksta tiekėjas, ir puodai su daržovėmis, makaronais, 
desertiniu padažu lieka stovėti ant viryklės. O dabar būtų gerai, kad 
kažkas tuo pasirūpintų. Pavyzdžiui, „iVario 2-XS“ su „iCookingSuite“. 
Troškiniai, jautrūs desertai ir garnyrai sėkmingai paruošiami be kontrolės, 
neprideginant, be išbėgimo. Su „iVarioBoost“, kuris užtikrina tikslų 
rezultatą. Ir su „AutoLift“, kad makaronai automatiškai iškiltų iš vandens, 
kai jie bus paruošti. 

„Mise en place“.

Naudodamiesi šia galia galite 
padaryti viską. Vienu metu.
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 Visuomet pasiruošęs
Du indai, kad visuomet liktumėte 
lankstūs ir pasiruošę darbui. 
Net ir naudojant mažus kiekius. 
Nepaisant to dirbkite veiksmingai. 

rational-online.com/xx/restaurant

Lankstumas, nes „normalu“ restorane yra išimtis. Žuvis, mėsa, daržovės. 
Rare, medium, well done. Itin aštriai, be druskos. Viskas dabar, viskas 
vienu metu, viskas šviežia, viskas kitaip. Dabar virtuvėje viskas turi būti 
ruošiama patikimai, greitai, našiai. Būtent tam ir skirtas „iVario 2-XS“. 
Du indai, neribotos galimybės. Paprasta valdymo koncepcija, preciziški, 
tikslūs rezultatai. Skirtingoms temperatūroms, skirtingiems patiekalams, 
skirtingu laiku. Be kontrolės, be papildomos virtuvinės įrangos. Bet 
skanūs rezultatai bus užtikrinti. O su „iZoneControl“ abu indo dugnus 
galite suskirstyti į zonas (iki keturių). Dar didesniam lankstumui.

Veiksmingas lankstumas.

„À-la-carte“ minučių greitumu.
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Priedai.

Tinkami jūsų sėkmės 
ingredientai.

Įranga turi būti tvirta, kasdien atlaikyti dideles apkrovas ir būti 
tinkama sunkiam darbui restorano virtuvėje – RATIONAL tai 
galioja tiek krepšeliui ar rėmui, tiek vežimėliui ar semtuvui. Nes 
tik su originaliais RATIONAL priedais galite naudotis visomis 
išskirtinėmis „iVario 2-XS“ savybėmis. 

Bazinėje „iVario 2-XS“ versijoje yra: rankena automatinio 
pakėlimo ir nuleidimo funkcijai, virimo ir gruzdinimo krepšelis, 
valymo kempinėlė ir sietas.

 Originalūs RATIONAL priedai
Vis tik apgalvoti priedai yra tie 
dalykai, dėl kurių gyvenimas 
tampa lengvesnis.

rational-online.com/xx/accessories
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200 mm
per 16 sekundžių

 Jūsų pranašumas
Darbo vieta, kuri prisitaiko prie 
jūsų poreikių ir nepalieka atvirų 
klausimų.

rational-online.com/xx/restaurant

Virtuvės dizainas.

Atsakymas į visus 
iššūkius.

Ant stalo, darbastalio, centrinio viryklės bloko ar integruotas jame: 
„iVario 2-XS“ prisitaiko prie aplinkos. „Mise en place“ ir „à la carte“ galite 
rinktis dieną ar naktį. Lengva įdiegti, o dėl įrengto vandens nutekėjimo 
nereikalingas net griovelis grindyse. Tai apsaugo nuo slidžių virtuvės 
grindų ir padidina darbo saugumą. Kaip ir su kitais techniniai sprendimais, 
kurie saugo nugarą, apsaugo nuo nudegimų ir palengvina gyvenimą. Net 
ir kompleksinis virtuvės valymas su „iVario 2-XS“ nesukelia problemų: Jis 
atitinka aukštus IPX5 standarto reikalavimus.
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 Registruokitės dabar:
Tel. +370 5 2306 520
info@balticmaster.lt

rational-online.com/xx/live

Gana teorijos, laikas praktikai, nes nieko 
nėra įtikinamesnio, nei asmeninė patirtis: 
patirkite, kaip veikia RATIONAL gaminimo 
sistemos praktikoje, leiskite, kad jums 
pristatytų jų sumanias funkcijas ir išbandykite 
darbą jomis. Gyvai, neįpareigojančiai ir netoli 
jūsų. Turite klausimų arba pageidaujate 
informacijos apie galimybes pritaikyti 
jūsų poreikiams ir panaudojimo būdus? 
Paskambinkite arba parašykite el. paštu. 
Daugiau informacijos ir išsamius aprašymus, 
filmus ir klientų atsiliepimus rasite 
rational-online.com.

iVario live.

Neklausykite kitų, išbandykite patys.

Maža, stipri, naši ir reikalaujanti mažai 
erdvės. Nes „iVario 2-XS“ iki 100 porcijų 
ruošiančiame restorane pakeičia keptuvą, 
katilą ir gruzdintuvę. Arba papildo salą jūsų 
valgykloje. Net pigiau, nei manote.

Jūsų pageidavimai didesni, jūsų virtuvė taip 
pat ir jūs norėtumėte tokių funkcijų kaip 
slėginis gaminimas? Tuomet atkreipkite 
dėmesį į didžiuosius brolius „iVario Pro“ 
su 2 × 25 l, 1 × 100 arba 1 × 150 l talpa: 
rational-online.com 

iVario 2-XS.

Jis jums tinka.

iVario 2-XS

Porcijų skaičius nuo 30

Naudingas tūris 2 ×17 litrų

Kepimo paviršius 2 × 2/3 GN (2 × 13 dm2)

Plotis 1100 mm

Gylis 756 mm

Aukštis (įsk. rėmą / karkasą) 485 mm (1080 mm)

Svoris 117 kg

Vandens įvadas R 3/4"

Vandens išvadas DN 40

Prijungiama apkrova (3 NAC 400V) 14 kW

Saugikliai (3 NAC 400V) 20 A

Pasirinktys

iZoneControl ○

Gaminimas (naktį, greitpuodis, 
konservavimas)

○

WiFi ○

○ pasirinktinai
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Oficialus atstovas
UAB Baltic master

Vilnius
Dariaus ir Girėno g. 175, 02189 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2306 520
El. paštas: info@balticmaster.lt
balticmaster.lt
Serviso tarnyba +370 8 0060 006

Kaunas
Rastikio g. 28, 50130 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 3 7407 333
El. paštas: kaunas@balticmaster.lt
Serviso tarnyba +370 8 0060 006

Klaipėda
Mainų g. 5, 94101, Klaipėda, Lietuva
Tel. +370 4 6341 222
El. paštas: klaipeda@balticmaster.lt
Serviso tarnyba +370 8 0060 006

Panevėžys
Įmonių g. 21, 35101 Panevėžys, Lietuva
Tel. +370 4 5583 625
El. paštas: panevezys@balticmaster.lt
Serviso tarnyba +370 8 0060 006

Šiauliai
Pramonės g. 21, 78136 Šiauliai, Lietuva
Tel./faks: +370 4 1450 416
El. paštas: siauliai@balticmaster.lt
Serviso tarnyba +370 8 0060 006

RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Strasse 202
9435 Heerbrugg
Switzerland

Tel. +41 71 727 9090
Fax +41 71 727 9080

info@rational-online.com
rational-online.com
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