
Back to the Crisp

Electrolux Professional
High Speed Cooking

SpeeDelight:
Fast Food ei ole koskaan 
maistunut näin hyvältä

Kaikki kuvat ovat vain esittelytarkoituksessa.



Electrolux Professional  High Speed Cooking

Kaikissa nopeita aterioita myyvissä liiketoimintamalleissa on hankalaa 
kyetä hallitsemaan kaikkea keittiön johtamisesta asiakaspalveluun. Jos et 
tyydy mihin tahansa perinteiseen palveluun, vaan haluat lisätä tuottavuutta 
ja tarjota asiakkaalle ainutlaatuisen ostokokemuksen, tarvitset intuitiivisia 
korkean suorituskyvyn ammattilaisratkaisuja.

► parantaa työnkulkua  
 Ruuhka-aika ei saa tuntua kiireiseltä.

► vähentää hukka-aikaa
 Hanki ajasta liittolainen.

► tarjota terveellisiä ja herkullisia aterioita nopeasti ja tehokkaasti  
 Grillaa, paista tai kuumenna – niin paljon kuin sielu sietää.

► seurata suorituksia tosiaikaisesti. 
 Käytä tietoja ja työntekijöiden palautetta parhaaksesi.

Mitä haasteita  
yritykselläsi on? 

Erottuaksesi joukosta, sinun täytyy:
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Oma näkemyksesi,
meidän kokemuksemme

Electrolux on kuunnellut kaltaisiasi asiakkaita ja kehittänyt entistä paremman 
ja nopeamman ratkaisun. Strategiamme lähtökohtana on tarpeesi: voimme 
yhdessä uudistaa ja muuttaa liiketoimintaasi rakentamalla arvoketjuasi ja 
lisäämällä liikevoittoasi. 

Läpimurto tavassa pyrkiä menestykseen

► nopea
  Nopeus on valttia kasvamisessa ja kilpailijoista erottumisessa, asiakkaat  

pysyvät tyytyväisinä jopa lounaan ja päivällisen ruuhka-aikoina. 

► ystävällinen 
 Jotta yrityksesi pysyisi vakaalla pohjalla, Electroluxilla on tarjolla  
 ergonominen, energiatehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu.

► helppo 
 Aika ei riitä monimutkaisiin temppuihin: henkilökunnallasi on oltava  
 käytössä ratkaisu, jolla työnkulku on sujuva ja yksinkertainen.

► älykäs. 
  Voit nauttia keskeytyksettömästä vuorovaikutuksesta  

muiden ketjun toimipaikkojen kanssa ja käyttää tietoja  
suorituskyvyn parantamiseen.

Tässä on asiakaslähtöinen ratkaisumme erinomaisuuteen: 
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Tällä lähestymistavalla voit kokea: 

► tasaista laatua
  Tulokset ovat tasaisesti erinomaisia ja helposti toistettavissa  

varman huipputeknologian ansiosta.

► helposti erottuvan ruokalistan.
 Electroluxin ratkaisu on suunniteltu tarpeistasi lähtien:  
 saavuta läpimurto, jolla yrityksesi pääsee loistamaan.
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”Se vapauttaa luovan puoleni ja saa asiakkaani palaamaan 
aina uudelleen”

On vaikea luoda omaperäisiä ruokalajeja listalle, kun lounasaikana on haastavaa 
pitää edes jono liikkeellä. SpeeDelightin joustavilla kypsennysohjelmilla ja 
uskomattomalla nopeudella voin tarjoilla wrappeja, täytettyjä leipiä tai pitsoja 
ja minulla on silti aikaa saada asiakkaani tuntemaan itsensä tervetulleiksi. He 
pitävät ruuasta ja rennosta ilmapiiristä, tullen takaisin aina vaan uudelleen. Voin 
valmistaa ruokaa ja tarjoilla sitä hymyillen, enkä malta kokeilla uusia ideoitani!

HRA SMITH 
tyypillinen SpeeDelightin omistaja

SpeeDelight
Parasta makua  
ennätysnopeudella
SpeeDelight on uusi ratkaisu ravintola-alalle: kaksilevyinen kuumennuslaite 
jossa on ensimmäinen kolmen suoran ja epäsuoran kypsennystekniikan 
yhdistelmä. Tarjoa herkullista ruokaa, joka on enemmän kuin ateria, se on 
kokonainen makukokemus. 

► Nopeutta: ennennäkemätöntä liikevaihtoa.  
  SpeeDelight vie liiketoimintasi uudelle tasolle: ennätysnopeutta verrattuna tavanomaisiin 

painopariloihin.

► Ruuan laatua: houkuttelevaa ja terveellistä, nautintoa kaikille aisteille. 
 Erinomaisuus näkyy kaikissa yksityiskohdissa: paksuudessa, rapeudessa, grillijäljissä,  
  maussa ja aromissa. Täsmälleen oikein, joka kerta.

► Vaihtelevia ruokalistoja: jokaiselle jotakin. 
 SpeeDelightilla voit kypsentää käytännössä mitä tahansa : leipiä, rullia, tacoja, pitsoja, 
 leipomotuotteita ja monia muita. Useita kypsennysohjelmia samassa ratkaisussa.

► Yksinkertaisuutta: ei huolta sinulle tai henkilökunnallesi.
 Helppous ja kätevyys ovat SpeeDelightin ydinarvoja jokaiselta kannalta:  
  käyttöönotosta jokapäiväiseen käyttöön ja huoltoon. Lisäksi tarjolla on huipputason 

asiakaspalvelupaketti. 

► Yhteydet: Integroidut ratkaisut 
  Houkuttelevalla muotoilullaan ja 24/7-älyliitännällä, SpeeDelight sopii mainiosti yhteen keittiösi 

hallintajärjestelmän kanssa, samalla kun sen vihreä teknologia on hyväksi ympäristölle.
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Innovaatio ja teknologia varmistavat, että purtavat ovat täydellisen rapeita 
ulkopuolelta ja juuri sopivan kypsiä sisäpuolelta, sen varmistaa SpeeDelightin 
kolme kypsennysjärjestelmää. Parilalevy asettuu paikalleen juuri oikealla 
painolla ja avautuu automaattisesti kun ruoka on valmis. Kaikki arvailujen 
tarve on jäänyt taakse: tuloksena on täsmälleen sama ruokalistalla oleva 
ruokalaji, joka kerta. 

► jokainen tuote kypsentyy täydellisesti 
  KOLMITOIMISUUDELLA, SpeeDelight yhdistää suoran kypsennyksen (parilalevyt)  
 ja kaksi epäsuoraa kypsennystapaa (infrapuna- ja mikroaaltokuumennus):  
 kylmät, alikypsiksi jääneet ainekset ovat mennyttä elämää. 

► itsesäätyvä ylälevy
  Levy tunnistaa oikean pysäytyskohdan ruuasta riippuen: tehdäänpä sitten pitsaa, 

leipomotuotetta tai paninia, TÄYDELLINEN PURISTUS varmistaa virheettömän lopputuloksen. 

► ei palamisia, kävi miten tahansa. 
  TURVAA SELUSTASI-toiminto avaa kannen automaattisesti annoksen ollessa valmis. 

Voit rentoutua: se ei tule palamaan. 
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Back to the crisp
Laatua joka tasolla JO

KAINEN KERRO
S

TÄYDELLISTÄ
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SpeeDelightilla voit tarjoilla omanlaistasi terveellistä ja herkullista ruokaa.  
Sen kypsennysohjelmat sopivat täydellisesti monen tyyliseen ruokakulttuuriin, 
mukaan lukien katuruoka ja paikallisherkut. Keksi uusia herkkuja ja voit toimia 
asiakkaittesi matkaoppaana rajattomaan makujen maailmaan. 

Taivaallisia  
makuelämyksiä kaikille

► täydellistä joustavuutta kaikille keittiöille 
 Erotu eduksesi upealla ruualla, onpa erikoisalasi mikä tahansa. LUOVAT IDEAT -toiminnolla  
  ( jopa neljä eri ohjelmaa/kypsennysjakso) käyttö ei rajoitu vain grillaukseen tai 

kuumentamiseen, vaan suosikkitekniikoita voidaan yhdistää.

► makeita ja suolaisia pikkupurtavia sydämesi kyllyydestä. 
 Automaattisia ja mukautettavia kypsennysohjelmia: LED-näyttö pitää sinut  
 ajan tasalla näyttämällä valitun ohjelman jäljellä olevan ajan.
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Vertaansa  
vailla olevaa  
suorituskykyä 
KOLMITOIMISUUS 
Annokset kuin huippukokin käsistä 
kolmen kypsennysteknologian 
yhdistelmällä: parilalevy, infrapuna- 
ja mikroaaltokuumennus.  
 
Näin ruokasi valmistuu:
rapeaa ulkopuolelta ja täydellisen 
kypsää sisältä.

SpeeDelight:
the game changer

TP
Triple Play

Huolettomasti valmista 
TURVAA SELUSTASI 
Painat vain painiketta ja työsi on  
valmis: kansi nousee automaattisesti 
kun ruoka on valmis.  

Näin ruokasi valmistuu:
se ei pala karrelle ja voit sen  
vahtimisen sijaan tehdä muuta! 

Has Your Back

UNIQUE 
in the industry

8

Electrolux Professional  High Speed Cooking 



Älykäs grilli 
TÄYDELLINEN PURISTUS 
Ylälevy asettuu automaattisesti  
ruuan päälle juuri oikealla painolla. 
 
Näin ruokasi valmistuu:
ei enää liian littanoita tai  
osittain rapeita leipiä. 

SpeeDelight tuottaa vapauden yhdistellä nopeutta,  
laatua ja luovuutta: ole kuin pikajuoksija ruokaa  
valmistaessasi ja ässä liiketoiminnan puolella. 

Perfect Squeeze

PS

Innostava käyttöliittymä 
LUOVAT IDEAT 
SpeeDelightilla voit päästää 
mielikuvituksesi vapaaksi erilaisilla 
mukautettavilla kypsennysohjelmilla, 
jotka voidaan käynnistää vain 
painiketta painamalla. 
 
Näin ruokasi valmistuu:
ruokalista on käytännössä 
rajoittamaton. 

Idea Matcher

IM

Tutustu opetusvideoihin  
skannaamalla tämä
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SpeeDelight hämmästyttää sinua ja asiakkaitasi: täydellisen herkullisia 
paahdettuja annoksia ja grillijälkiä nopeammin kuin millään muulla laitteella. 
Parilalevy ja infrapunasäteily saavuttavat lämpötilan 100–250 °C ja tuotteen 
sisus lämpötilan 60 °C silmänräpäyksessä. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä 
saa aikaan täydellisen leivän alle minuutissa: kolme kertaa nopeammin kuin 
perinteinen painoparila! Tarjoile virheettömiä herkkupaloja sukkelaan ja optimoi 
arvokkaiden voimavarojesi käyttö. Vapautuva aika jää kaikki omaan käyttöösi!

SpeeDelight
Häikäise  
nopeudella

► nopea kypsennys
 Upeaa ruokaa, yllättävän nopeasti.

► turvallista tarjottavaksi 
 Kansi nousee automaattisesti kun annoksesi on valmis. Tarjoile ja toista! 

► helppokäyttöinen. 
 SpeeDelightin kahva ja lukitusmekanismi on suunniteltu helposti avattavaksi.  
 Siten ruoka saadaan kypsennettäväksi vieläkin nopeammin. 

1 minuutti  
 MENES-

TYKSEEN!

3 kertaa 
NOPEAMPI
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SpeeDelightilla helppokäyttöisyys on käsilläsi:  
Plug & play -asennuksella ja käyttäjäystävällisellä ohjauspaneelilla 
varustettuna, SpeeDelight ei tarvitse höyrykupua ja non-stick levyt on helppo 
puhdistaa. Kokeile sydämesi kyllyydestä: vain ideasi jättävät jäljen.
Yksi täydellinen leipä tai satoja sellaisia: jokainen on yhtä hyvä kuin edellinen.

Luova ruoanvalmistus  
ei ole koskaan ollut  
helpompaa 

► vähiten vaivaa ja eniten suorituskykyä 
 Yksinkertaisuus on olennaisinta: kokemusta tai erikoistaitoja ei tarvita.  
 Myös tasaisuutta löytyy, sama laatu on saavutettavissa riippumatta kuka laitetta käyttää. 

► Vaivatonta huoltoa
  Irrotettava kansi ja ilmanvaihtosuodattimet sekä virtaviivainen rakenne varmistavat helpon 

käsittelyn ja puhdistamisen.

JO

KA KERTA

MAHTAVAA
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SpeeDelight: 
360 astetta innovaatiota
Omassa luokassaan  
näillä jännittävillä ominaisuuksilla:

Vihreä teknologia
Ainutlaatuinen energiansäästötila on hyväksi ympäristölle ja taloudelliselle 
tulokselle. Ryhdy vihreäksi ja sulje kansi, kun ilmoitus odotustilasta ilmestyy: 
SpeeDelight kuluttaa 60 % vähemmän energiaa!

virtaviivainen ja ergonominen
SpeeDelight on nopea ottaa käyttöön, eikä tarvitse höyrykupua tai lisätilaa  
sivuilleen. Täten se voidaan asettaa mihin tahansa tiskille.  
Sen ergonomisia ominaisuuksia ovat sileät reunat, vakaat kahvat, itsesäätyvä  
kansi ja erityisen suuri näyttö.

Helppo huoltaa
Sisäosiin on helppo päästä käsiksi ja huolto tapahtuu käden käänteessä  
kun jokin tuhansista ammattiasentajistamme tulee paikalle sen tekemään.
Turvallinen ja kätevä käytössä, turvallinen ja kätevä huoltaa.

älykäs yhteys 24/7
SpeeDelight on paljon muutakin kuin yksittäinen kone: se integroituu täydellisesti 
ketjun hallintajärjestelmään, jolloin tietovirtoja voidaan käyttää hyödyksi parhaalla 
tavalla. Kuvittele mielessäsi oma ravintolaketjusi: USB-liitännän ja WLAN-yhteyden 
avulla voit seurata, päivittää ja jakaa kypsennystietoja millä tahansa mobiililaitteella, 
hyötyä reseptien, ohjelmien ja suorituskykytietojen etäkäytöstä sekä valvoa 
mahdollisia varoituksia ja vikailmoituksia. Pysyt perillä ketjusi toimipaikkojesi 
toiminnasta vaikka toiselta puolelta kaupunkia tai valtamerta!

60 %
Energiansäästö

jopa

Kaikki nopeutta, energiankulutusta ja rahallisia säästöjä koskevat numerotiedot on laskettu Electrolux Professionalin tutkimuslaboratorion 
työntekijöiden suorittamien kokeiden perusteella.
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SpeeDelight  
uudistaa liiketoimintasi.  
Mikä näistä on sinun?

SpeeDelight on nerokas ratkaisu kaikille nopeita aterioita tarjoaville yrityksille: 
pubit ja baarit, Fast food ravintolat, kahvilat ja vähittäiskaupat, jotka 
pyrkivät tarjoamaan laadukasta ruokaa ennätysnopeasti. Poikkeuksellinen 
herkuttelukokemus houkuttelee uusia asiakkaita ja saa liiketoimintasi 
kukoistamaan. Se vie juuri haluamaasi suuntaan.

► Joustavuutta käyttöösi: enemmän on parempi.
 Rajattomia ruokalistoja erilaisille liiketoiminnoille.  
 SpeeDelight: siinä laatu kohtaa luovuuden, tyylistä riippumatta!

► Nautintoa kaikille aisteille.
 SpeeDelightin muotoilu on ergonominen ja sulava. Sitä sopii näyttää asiakkaille  
 ja yllättää heidät erityisillä purtavilla, jotka valmistuvat heidän nähtensä.  
 Sopii täydellisesti minne tahansa ja on hyvän maun mukainen kaikella tavalla. 

► Pysy yhteydessä tiimisi kanssa.
  Voit nauttia päivittäisestä etävuorovaikutuksesta muiden ketjun toimipaikkojen  

kanssa reseptien, ohjelmien ja suorituskyvyn osalta. Maailmasi kosketuksen päässä: 
SpeeDelight yhdistää pisteet ja auttaa ketjuasi saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

PUBIT ja BAARIT FAST FOOD RAVINTOLAT KAHVILAT VÄHITTÄISKAUPAT

Tapaa ystävämme ja näet kuinka SpeeDelight  
on saanut heidät iloisemmiksi kuin koskaan ennen!
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SpeeDelight keittiössä voi ruokalistasi siirtyä gourmet-suuntaan: 
kokemattomin henkilöstösikin voi muuntautua huippukokeiksi, valmiina 
ilahduttamaan asiakkaita. Asiakkaat rakastavat klassisia leipiäsi ja odottavat 
innolla uusia vaihtoehtoja kokeiltavaksi viettäessään aikaa ystäviensä 
kanssa tai katsoessa matsia. KOLMITOIMISUUDELLA ja TÄYDELLISELLÄ 
PURISTUKSELLA rapeat ja herkulliset ateriasi siivittävät ravintolasi 
suosikkipaikkojen joukkoon! 

”SpeeDelightin ansiosta minulla on tarpeeksi 
aikaa taidokkaiden leipien valmistukseen 
ja uusien reseptien keksimiseen. Asiakkaat 
tulevat pubiini juttelemaan, nauttimaan 
paikallisesta oluesta ja maistelemaan 
herkullisia ja rapeita leipiäni. Ruokalistani 
laatu on saanut liiketoimintani kukoistamaan. 
Klassinen voileipä, jota asiakkaani rakastavat?  
BLACK ANGUS PHILLY – LEIPÄ.” 
Resepti löytyy sivulta 18. 

PUBIT ja BAARIT
Mahtavia leipiä nautittavaksi oman 
olutvalikoimasi rinnalla. 
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SpeeDelight on sopivin ratkaisu yrityksiin joissa on tehtävä nopeita liikkeitä:  
hämmästyt sen nopeudesta ja korkeasta suorituskyvystä, taloudellisuudesta 
ja kestävän kehityksen mukaisesta ympäristön huomioimisesta, 
monitoimisuudesta ja helppokäyttöisyydestä. Kaikki sen toiminnot auttavat 
optimoimaan työnkulkuasi: KOLMITOIMISUUDEN kolme kypsennysteknologiaa 
varmistavat ennätysnopeuden, TURVAA SELUSTASI-toiminto takaa ettei 
koskaan tarvitse tehdä uusiksi palanutta leipää. Yhdistä nopea palvelu 
ylivoimaiseen laatuun ja nauti siitä, ettei aikaa mene hukkaan. 

FAST FOOD RAVINTOLAT

”Minun firmassani nopeus on kaikki 
kaikessa ja yritin löytää ratkaisun, jolla 
asiat rullaisivat jouhevasti henkilökuntani 
kannalta. SpeeDelight on ällistyttävä:  
se on täynnä ominaisuuksia ja tekee 
herkullista ruokaa nopeasti. Työntekijäni 
ovat nyt rentoutuneita ja silti tehokkaita.  
Paikallinen erikoisuus on  
HUMMUS- JA VIHANNESWRAP.”  
Resepti löytyy sivulta 18. 

Lisää luovuutta ennätysajassa.
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KAHVILAT

”Asiakkaat tulevat meille, koska he 
rakastavat kahviamme. Aamiaisruokalistaa 
varten tarvitsimme kuitenkin SpeeDelightia. 
Se on meille helppo käyttää, vaikka olemme 
baristoja, emmekä kokkeja. Se on selkeästi 
tuonut uusia asiakkaita meille.  
AAMIAISVOILEIPÄMME  
on upea tapa aloittaa päivä.” 
Resepti löytyy sivulta 19.

Anna asiakkaittesi rentoutua jonottamisen sijaan. SpeeDelight voi mullistaa 
ruokalistasi ja parantaa voimavarojesi hallintaa. Tarvitset kilpailijoistasi 
erottuaksesi innovatiivisen ratkaisun, joka on helppo asentaa, käyttää ja 
huoltaa. TURVAA SELUSTASI-toiminnolla tiedät kypsentäväsi polttamatta, 
joten voit vain painaa nappia ja hoitaa vaikka kahvitilauksia sillä aikaa. 
SpeeDelightilla kaikki on hallinnassa.

Houkuttele heidät käymään uudestaan 
unohtumattomilla leipomotuotteilla. 

Electrolux Professional  High Speed Cooking 



VÄHITTÄISKAUPAT 

”Avasin liikkeeni tarkoituksena 
tarjota vaihtoehto tavanomaiselle 
noutoruualle tarjoamalla luovia 
aterioita laadukkaista raaka-aineista. 
Joustavilla kypsennysohjelmillaan, 
SpeeDelight oli juuri se mitä tarvitsin 
aloittaakseni. Kokeile loihtimaani  
VUOHENJUUSTO- JA SIENIPITSAA.” 
Resepti löytyy sivulta 19.

Odottavatko asiakkaasi laajaa valikoimaa hyvänmakuisia ruokia?  
Pidä heidät tyytyväisenä SpeeDelightilla. LUOVAT IDEAT-käyttöliittymällä 
voit tuoda luovan puolesi esiin pikanäppäimin ja erilaisin kypsennysohjelmin. 
Trendiruokia hakevat asiakkaasikin tulevat pitämään tuoreesta panineista, 
burritoista tai vihannespitsoista. Mitä tahansa he haluavatkin, saat sen aikaan!

Gourmet-laatua kaikissa myymissäsi 
paikallisissa herkuissa.
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SpeeDelight  
tarjoaa kaikille  
jotakin.  
Mikä on suosikkisi?

► BLACK ANGUS PHILLY -LEIPÄ 
 Leipätyyppi: sub roll. 
 Ainekset: Black Angus -paahtopaisti,  
 sokerikuorrutetut sipulit, ruokapaprika,  
 provolonejuusto. 
 Valmistusaika: 60 s. 
 Tunnissa voidaan tarjota (kpl): 50–55.

► HUMMUS- JA VIHANNESWRAP
 Leipätyyppi: wrap. 
 Ainekset: hummus, varhaispinaatin  
 lehti, maustepaprika,  
 punasipuli, avokadoviipaleet. 
 Valmistusaika: 40 s.
 Tunnissa voidaan tarjota (kpl): 70–75.

PUBIT ja BAARIT

FAST FOOD
Fast Food ravintolat

 40 sekuntia
MENES-

TYKSEEN!

60 sekuntia 
MENES-

TYKSEEN!
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SpeeDelight on täydellinen monille resepteille ja ruokalistoille:  
tässä on muutamia ideoita, joilla saat asiakkaasi palaamaan aina uudelleen. 
Mistä tuotteesta pidät? 

Vieraile verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissa, voit löytää 
lisää ideoita leipien, burritojen, tacojen, pitsojen ja monien muiden 
valmistamiseen – lahjana kokeiltamme sinulle. SpeeDelight keittiössäsi 
asiakkaittesi ei tarvitse enää odottaa saadakseen jotain rapeaa, 
maukasta ja uutta! 

facebook.com/electroluxprofessional

youtube.com/user/ElectroluxPro

twitter.com/electroluxpro

professional.electrolux.com

► AAMIAISVOILEIPÄ
 Leipätyyppi: brioche. 
 Ainekset: uppomuna  
 tai munakokkeli, kinkku,  
 cheddarjuusto, majoneesi. 
 Valmistusaika: 60 s.
 Tunnissa voidaan tarjota (kpl):  
 50–55.

► PITSA BIANCA VUOHENJUUSTOLLA  
 JA SIENILLÄ 
 Ainekset: pitsataikina,  
 mozzarella, vuohenjuusto,  
 siitake tai muita sieniä. 
 Valmistusaika: 90 s.
 Tunnissa voidaan tarjota (kpl):  
 35–40.

KAHVILAT

VÄHITTÄISKAUPAT

 90 sekuntia
MENES-

TYKSEEN!

60 sekuntia 
MENES-

TYKSEEN!
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SpeeDelight  
säästää rahasi 

sijoitettavaksi  
tulevaisuuteen

SpeeDelightin 
ainutlaatuisella 
Energiansäästötilalla 
sijoituksesi maksaa itsensä 
takaisin vuodesta toiseen!

Myydessäsi entistä enemmän 
annoksia alkusijoituksesi 
ansiosta, säästöpossusi 
alkaa pullistumaan 
alta aikayksikön.

Käytä säästyneet rahat 
uusiin investointeihin ja 
pian yrityksesi kasvaa 
uusiin mittoihin.

Kuvittele oma ravintolasi jossa tarjotaan keskimäärin 180 voileipää 
päivittäin, 7 päivänä viikossa ja 10 tuntia päivässä. SpeeDelight kuluttaa 
alle puolet sähköä verrattuna muihin mikroaaltoja käyttäviin ratkaisuihin, 
josta kertyy suuret säästöt: yli 500 €*vuoden aikana! Mikä merkitys sillä on 
kannattavuudelle? Työskennellessäsi itse SpeeDelight tekee työtä puolestasi 
ja tulevaisuudessa se maksaa itsensä takaisin, jättäen sinulle rahaa uusiin 
investointeihin liiketoimintasi kasvaessa ja laajentuessa. 
*Lisätiedot saat ottamalla yhteyttä Electrolux Professionaliin.

Rahaa säästävä
ratkaisu

TUOTTAVA 
SIJOITUS

KASVUYRITYS

HYVÄ 
KIERTOKULKU!
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Kirsikka kakun päällä
Mielenrauhaa 
palveluratkaisuillamme
Olemme tyytyväisiä vain jos sinä olet. Kaikki tarvitsemasi on aina saatavilla 
kattavan maailmanlaajuisen asiakaspalveluverkostomme kautta. 
Verkostoon kuuluu yli 2 000 valtuutettua huoltokumppania yli 149 maassa. 
10 000 ammattiasentajaa ja yli 98 000 varaosaa saatavilla toimitettavaksi 
ympäri maailman 24–48 tunnissa. Olemme aina lähellä sinua varten.

► LAADUKKAITA LISÄVARUSTEITA JA KULUTUSTARVIKKEITA 
  
Tällä varustesetillä SpeeDelight pysyy huippukunnossa ja toimii parhaiten:

HARJA
leivänmurujen 
puhdistamiseen grillilevyltä 
ja kypsennyspinnoilta

LASTA 
kypsennetyn ruuan käsittelyyn 
ja siirtämiseen lautaselle

KAAVIN  
ruokajäämien poistamiseen  
lasipinnalta

LEIVINPAPERI  
pitää uritetun parilalevyn 
puhtaana

PUHDISTUSAINEET 
ulkoisten osien puhdistukseen

IRROTETTAVA  
TEFLONLEVY
helpottamaan huoltoa

SILIKONISUOJUS
suojaa ylälevyä lasia 
puhdistettaessa 

RAPID GREASE
erikoiskäyttöön korkeissa 
lämpötiloissa

21



HELPPOJA VIANRATKAISU-  
JA PUHDISTUSOHJEITA LOPPUKÄYTTÄJILLE
Vihjeitä ja vinkkejä käytön optimointiin, puhdistukseen  
ja huoltoon, erityisesti loppukäyttäjille laadittuina.

SUORITUSKYVYN YLLÄPITO
Rutiininomaisia, ennaltaehkäiseviä ja korjaavia huolto-ohjelmia laitteesi 
mukautettuun hoitoon.

► SPEEDELIGHT-ETUPAKETTI 
 Huippupalveluita nerokkaille koneille 

Koska jokainen asiakas on ainutlaatuinen, olemme suunnitelleet erityisen 
palvelupaketin nimeltä SPEEDELIGHT-ETUPAKETTI. Palvelut mukautetaan 
maittain ja räätälöidään yksilöllisiin tarpeisiisi: kokeneet työryhmämme 
ympäri maailman ovat valmiita auttamaan sinua milloin tahansa. Kaikille 
sopivat samanlaiset palvelut kuuluvat menneisyyteen. 

SpeeDelight tietää mitä tarvitset 
SpeeDelight kykenee tunnistamaan melkein minkä tahansa haasteen ja 
ilmoittamaan sitä vastaavan virhekoodin näytöllään. Jokaisella koodilla on 
oma ratkaisunsa, eikä mikään jää sattuman varaan. Anna SPEEDELIGHT-
ETUPAKETIN hoitaa se puolestasi: voit hyötyä käyttäjäystävällisistä 
opetusvideoistamme ja vianratkaisuoppaastamme, joten et hukkaa aikaa 
yksinkertaisiin haasteisiin. Huolto-ohjelmalla SpeeDelight-laitteesi pysyy 
huippukunnossa.

Täydennä palveluasi tällä SPEEDELIGHT-ETUPAKETILLA: 

OPETUSVIDEOT
Viisi nopeaa ja yksinkertaista videoleikettä opettavat kaikki kikat:
1) käyttäjän toiminta
2) pääasetukset 
3) kypsennysohjelman ohjelmointi
4) kypsennysohjelmien tallennus/lataus ja tietojen valvonta
5) ohjeet päivittäiseen ja viikoittaiseen puhdistukseen.

Katso videot  
skannaamalla  
tämä

22

Electrolux Professional  High Speed Cooking 



23



Erinomaisuutta
ympäristö huomioiden

► Kaikilla tehtaillamme on ISO 14001 -sertifikaatti.
► Kaikki ratkaisumme on suunniteltu kuluttamaan vähän energiaa,  

vettä ja puhdistusaineita sekä vähäpäästöisiksi.
► Viime vuosien aikana yli 70 % tuotteistamme on päivitetty 

ominaisuuksilla, jotka on suunniteltu asiakkaiden tarpeet 
ja ympäristö huomioiden.

► Tuotteemme noudattavat ROHS- ja REACH-asetuksia  
ja ovat yli 95 %:sti kierrätettävissä.

► Asiantuntijat ovat testanneet kaikki tuotteemme 100 %:sti.
Tutustu SpeeDelightiin 
tarkemmin skannaamalla tämä
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Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.com/professional

Tutustu Electroluxin tuotteisiin ja 
palveluihin tarkemmin osoitteessa  
www.electrolux.fi/professional

Seuraa meitä


