Fast Food ei
ole koskaan ollut
näin tuottavaa

Electrolux Professional
High Speed Cooking

Suuri muutos sinulle ja asiakkaillesi
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Kaikki kuvat ovat vain esittelytarkoituksessa.

SpeeDelight:

360° innovaatioita
Houkuttele asiakkaita
täydellisellä kattauksella:
Ammattilaisten ammattilaisille kehittämiä huippuominaisuuksia
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TÄYDELLINEN PURISTUS

Triple Play

Perfect Squeeze

Kolmen kypsennysteknologian yhdistelmä:
parilalevy, infrapuna-ja mikroaaltokuumennus
yhdessä saavat aikaan täydellisen tasaisen
lämpötilan sisältä ja ulkoa.
Ylälevy laskeutuu juuri oikealla painolla vain
nappia painamalla.

TURVAA SELUSTASI
Has Your Back

IM

Idea Matcher

Kansi nousee automaattisesti
kun asiakkaasi annos on valmis.
Ei palamista – se on idioottivarma!

LUOVAT IDEAT

Vain taivas on rajana. Helppokäyttöisiä
kypsennysvaihtoehtoja ja
pikakäynnistyspainikkeita käytännössä
rajoittamatonta ruokalistaa varten.

Älykäs yhteys 24/7
SpeeDelight on paljon muutakin kuin yksittäinen
laite: se integroituu täydellisesti ravintolan
hallintajärjestelmään, jolloin laitteesta saatava tieto
voidaan käyttää hyödyksi parhaalla tavalla. USBliitännän ja WLAN-yhteyden avulla voit seurata,

Rahaa säästävä
Pikaruokaravintola, jossa tarjotaan
keskimäärin 180 leipää päivittäin,
7 päivänä viikossa ja 10 tuntia
päivässä säästää yli 500 €*
vuoden aikana! SpeeDelight
kuluttaa alle puolet sähköä
verrattuna muihin mikroaaltoja
käyttäviin ratkaisuihin, josta
kertyy suuret säästöt.
*Lisätiedot saat ottamalla yhteyttä Electrolux Professionaliin.

päivittää ja jakaa kypsennystietoja millä tahansa
mobiililaitteella, nauttia vuorovaikutuksesta muiden
toimipisteiden kanssa ympäri maailman sekä valvoa
mahdollisia varoituksia ja vikailmoituksia.

Useita
käyttökohteita
SpeeDelight on nerokas ratkaisu
kaikille nopeita aterioita
tarjoaville yrityksille: pubit ja
baarit, pikaruokaravintolat,
kahvilat ja vähittäiskaupat, jotka
haluavat tarjota laadukasta
ruokaa ennätysnopeasti. On
ala mikä tahansa, SpeeDelight
tulee pelastamaan ajankäytön,
kustannusten hallinnan ja laadun.

SpeeDelight palvelukokonaisuus
SpeeDelight - palvelukokonaisuus räätälöidään aina
asiakkaalle sopivaksi. Ohjelmat ja varusteet luodaan
siten, että se palvelee juuri oikeaa asiakaskuntaa.
Täydellinen valikoima lisävarusteita ja kulutustarvikkeita
pitää SpeeDelightin huippukunnossa ja kohdennettu
ongelmanratkaisu virhetilanteissa hoitaa mahdolliset
ongelmat nopeasti ja lyhyin keskeytyksin.

Vihreä teknologia
Ainutlaatuinen energiansäästötila
on hyväksi ympäristölle ja yrityksen
taloudelliselle tulokselle. Sulje
kansi kun ilmoitus stand-by tilasta
ilmestyy ja SpeeDelight kuluttaa
jopa 60 % vähemmän energiaa!

Electrolux Professional
Kerromme mielellämme lisää, miten SpeeDelight
voisi edistää liiketoimintaanne. Lisätietoja saatte
ottamalla yhteyttä Electrolux Professional myyntiin,
www.electrolux.fi/professional.

