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Nya SelfCookingCenter® XS.
Proffsklass i litet format.

Vi älskar utmaningar. Och det är just därför vi har 
vågat oss på något som tidigare verkat helt omöjligt. 
Att utveckla en liten ugn med samma höga prestanda, 
intelligens och effektivitet som i SelfCookingCenter®.

Efter intensivt forskningsarbete bland våra fysiker, 
ingenjörer och kockar har vi lyckats minska ugnens 
storlek utan kompromisser. För dig öppnar detta 
dörren till helt nya användningsmöjligheter. 
Nya SelfCookingCenter® XS – vårt intelligenta 
matlagningssystem i kompakt format – får plats i alla 
kök och tack vare flera raffinerade installationslösningar 
kan det även användas till Frontcooking eller i öppna 
restaurangmiljöer. Och naturligtvis erbjuder ugnen 
samma höga kvalitet som du är van vid från RATIONAL.

Att laga mat med SelfCookingCenter® XS är  
detsamma som att arbeta helt utan kompromisser:  
100 % prestanda, 100 % matlagningskvalitet,  
100 % intelligens. 
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Maximal effekt på minimalt utrymme.
Med teknik som går steget längre.

Ånggeneratorn och nya, förbättrade värmeelement 
skapar en enorm värmeeffekt, som sedan fördelas 
optimalt i ugnsutrymmet med hjälp av den dynamiska 
luftcirkulationen. En ugnstemperatur på upp till 300 °C  
och intelligent klimatstyrning gör att det går att grilla, 
förse mat med skorpa och till och med gratinera  
rätter – självklart även vid full beskickning. Men även 
på låg temperatur, t.ex. vid pochering av fisk, ägg eller 
tillagning av känsliga desserter som crème caramel, 
sätter SelfCookingCenter® XS en helt ny standard. 

Temperatur i exakta grader, justering av luftfuktigheten, 
kraftfull ånggenerator, intelligent tillagning av vitt skilda 
produkter och automatisk rengöring innebär att såväl 
professionella kockar som tillfällig personal kan hantera 
samtliga funktioner i ett optimalt matlagningssystem.

Det är lika enkelt som vanligt att använda nya 
SelfCookingCenter® XS. Användardisplayen sitter 
inte ovanpå ugnen, utan ergonomiskt och tekniskt 
fördelaktigt till vänster om dörren. Det leder till  
högsta möjliga användarsäkerhet och skyddar på lång 
sikt ugnens elektroniska komponenter från skador 
orsakade av utträngande ånga.

Ånga Varmluft Kombination

Ångkokare 
Varmluftsugn 
Matlagnings

intelligens

= SelfCookingCenter®
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Högeffektiv ånggenerator för 
mat av högsta klass.
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Den enorma prestandareserven 
i nya SelfCookingCenter® XS är 
resultatet av våra ingenjörers 
imponerande insatser. Ugnen är 
bara 55,5 cm djup och 65,5 cm 
bred, men erbjuder alla viktiga 
funktioner för att laga mat med 
högsta tänkbara effektivitet och 
kvalitet.



Nya SelfCookingCenter® XS. 
Användarvänlig, ekonomisk  
och utrymmessnål.

Fördelarna i korthet: 
>  Förstklassig kvalitet  
på alla maträtter

>  Enkel användning även för  
tillfällig personal

>  Minimala löpande kostnader
>  Ingen manuell rengöring behövs
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Klicka här för att 
visa videon.

56,7 cm

65,5 cm

55,5 cm

Kombinationen av värme och ånga i en och samma 
ugn öppnar dörren till helt nya möjligheter för 
professionell matlagning. Maten tillagas betydligt 
mer skonsamt än tidigare. Det betyder att den blir 
hälsosammare och att näringsämnena bevaras bättre. 
Nya SelfCookingCenter® XS ersätter 95 procent av  
all vanlig köksutrustning.

Naturligtvis besitter SelfCookingCenter® XS 
samtliga intelligenta funktioner som erbjuds i 
SelfCookingCenter®. Det gör vårt senaste system  
till en köksassistent som står för matlagningskvalitet, 
enkel användning och maximal effektivitet.



Matlagningsintelligens för en enklare vardag –  
iCookingControl 
Välj livsmedel och ställ in önskat resultat – klart! 
iCookingControl tillagar alltid maten precis som du  
vill ha den. Det spelar ingen roll vem som sköter ugnen. 
Systemet registrerar livsmedlens mängd och volym 
samt aktuell tillagningsstatus. Det arbetar förebyggande 
och ligger steget före genom att föreslå en optimal 
tillagningsprocess för att uppnå önskat resultat och 
självständigt utföra alla nödvändiga inställningar.

Smarta blandbeskickningar –  
iLevelControl 
Med iLevelControl kan du tillaga olika maträtter 
samtidigt. På displayen visar iLevelControl vilka 
maträtter du kan tillaga tillsammans. Det leder till  
ökad produktivitet och sparar tid, pengar, utrymme  
och energi. Beroende på beskickningsmängd och 
hur ofta/länge ugnsluckan står öppen anpassas 
tillagningstiden optimalt efter de aktuella maträtterna. 
På så sätt blir maten aldrig överstekt och resultatet 
garanterat perfekt. 

Precision för förstklassig kvalitet –  
HiDensityControl® 
Ytterst känsliga sensorer som varje sekund 
registrerar de aktuella förhållandena i ugnsutrymmet. 
HiDensityControl® anpassar den energimängd som 
krävs exakt efter de aktuella livsmedlen och fördelar  
den jämnt och effektivt i hela ugnsutrymmet.  
Resultatet är hälsosammare mat av yppersta klass  
på varje beskickning med minimal resursanvändning.

Intelligent, automatisk rengöring –  
Efficient CareControl 
Efficient CareControl är ett unikt och automatiskt 
rengöringssystem som känner av smuts- och 
kalkmängder och avlägsnar dem bara du trycker på 
en knapp. Funktionen anpassar sig efter rådande 
förhållanden och föreslår en optimal rengöringsprocess. 
Om så önskas går det även att lägga upp ett fast 
rengöringsschema utifrån kökets behov. Då signalerar 
SelfCookingCenter® automatiskt på fastställda tider. 
Resultatet är ett glänsande rent ugnsutrymme – och 
dessutom sparar du in tid, gör en insats för miljön och 
håller i slantarna.

Traditionell matlagning – manuellt läge 
Naturligtvis kan du även använda 
SelfCookingCenter® XS manuellt. Välj fritt mellan 
varmluft, ånga eller en kombination. I det manuella 
läget ställer du själv in alla tillagningsparametrar, 
direkt och i exakta grader. 

För mer information, beställ 
gärna vår huvudbroschyr om 
SelfCookingCenter® genom att 
gå in på www.rational-online.se.

Nya SelfCookingCenter® XS.
4 assistenter – oändliga möjligheter.
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Passar i alla kök.
Flexibla möjligheter för ett litet format.

Nya SelfCookingCenter® XS  
finner genast sin plats även i det 
allra minsta kök, oavsett om ugnen 
ska användas i en Frontcooking-
miljö eller fungera som extra 
arbetsstation.

RATIONAL:s installationslösning 
När det gäller Frontcooking-miljöer är det extra viktigt att 
ugnen ger ett propert intryck. RATIONAL:s integrerade 
inbyggnadslösning består av ventilationskåpan UltraVent,  
som effektivt binder och leder bort all ånga som tränger  
ut från ugnen. Dessutom medföljer en sats kantlister för  
att förhindra smutsavlagringar på svårtillgängliga ställen,  
uppfylla stränga hygienkrav och skapa ett professionellt  
och harmoniskt helhetsintryck.

Väggfäste 
Väggfästet passar perfekt när SelfCookingCenter® XS ska 
användas som arbetsstation. Vi rekommenderar alltid att fästet 
används om det inte finns tillräckligt med plats på ytan där ugnen 
ska stå. Perfekt för enkel och säker montering direkt i väggen. 

CombiDuo – två ugnar på samma yta 
Vår Combi-Duo-kombination används för att kunna ställa två 
ugnar ovanpå varandra och därmed spara plats. Ett extra flexibelt 
sätt att arbeta under rusningstider. Samtidigt kan du enkelt 
kombinera två olika matlagningsmetoder och t.ex. ångkoka och 
grilla på en och samma gång. 

Naturligtvis finns det ett stativ 
som passar även till XS-serien På 
så sätt kan du arbeta på optimal 
höjd och får praktisk förvaring till 
dina tillbehör.

Väggfäste
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Vi kompromissar inte om 
tillbehören heller. 
Ett smart sätt att få ut mer  
av din investering.

För att du ska kunna utnyttja poten-
tialen hos SelfCookingCenter® XS  
fullt ut krävs det att du använder 
RATIONAL: s originaltillbehör. De 
är extremt robusta och anpassade 
för daglig, krävande användning i 
det professionella köket. Då kan du 
vara säker på att lyckas även med 
specialtillämpningar som tillagning 
av förfriterade produkter, grillad 
kyckling och anka. Det går till och 
med att laga schnitzel och biff utan 
att behöva vända köttet hela tiden. 

UltraVent 
Ventilationstekniken i UltraVent binder och leder bort 
den ånga som uppstår under matlagningen. På så sätt 
undviker du kostsamma, frånluftstekniska installationer. 
Ingen frånluftsanslutning krävs. Därför kan systemet 
utan problem installeras även i Frontcooking-miljöer. 

Grill och pizzaplatta 
Grill- och pizzaplattan har hög värmeledningsförmåga 
och används för att tillaga alla sorters pizza och pitabröd 
med fantastiskt resultat. Och om du vänder på plattan 
kan du grilla grönsaker, biff och till och med fisk med 
perfekt grillmönster. 

Kryssgaller 
Med det nya kryssgallret får du ett perfekt 
grillmönster på korttidsstekta produkter, fisk och 
grönsaker. Och du kan välja mellan två mönster: 
Förutom de klassiska grillränderna kan du använda 
det nya kryssgallret på andra sidan och få ett 
karaktäristiskt, amerikanskt steakhouse-mönster 
på grillrätterna. Kryssgallret är extremt robust och 
har lång livslängd. 3-skiktsbeläggningen TriLax är 
reptålig och tål att diskas i diskmaskin. Den bidrar till 
en fin brun färg på produkterna och är värme- och 
natriumhydroxidbeständig.

Grill och pizzaplatta
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Kryssgaller

UltraVent



15

Stek och bakplåtar 
RATIONAL:s bakplåtar i aluminium har en väldigt bra  
antistick-yta och är både robusta och hållbara. Bullar,  
wienerbröd, korttidsstekta och panerade produkter  
får fin färg och extra knaprig yta.

CombiFry® 
Med den patenterade funktionen CombiFry® är det för  
första gången möjligt att tillaga större mängder förfriterade 
produkter som fiskpinnar, pommes frites och klyftpotatis  
utan att tillsätta extra fett.

Multibaker 
Med Multibaker kan du steka en stor mängd ägg, omeletter,  
rösti och tortillas. Den speciella antistick-beläggningen  
förhindrar att maten fastnar.

KycklingSuperspike 
Eftersom fågeln tillagas stående uppstår en kamineffekt och 
tillagningstiden blir betydligt kortare. Det gör att bröstköttet  
blir extra saftigt och fågeln får jämn och fin bryningsfärg  
runt om.

För mer information, beställ våra tillbehörs- eller 
applikationsbroschyrer. Du kan även besöka vår 

webbplats på www.rational-online.se.

Stek och bakplåt

CombiFry®

Multibaker

Tillbehör för professionell användning. 
Robusta lösningar för tuffa uppdrag.
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Finner sig lätt tillrätta.
SelfCookingCenter® XS  
hittar alltid sin plats.

I mataffären, på macken eller i charkuteriaffären, som förstaugn eller 
kompletteringsugn på restaurangen: Vår kompakta ugn spelar i proffsligan, 
och uppfyller alla behov. De användningsexempel som våra nöjda kunder 
har berättat om visar bara på några av alla oändliga möjligheter.
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Tekniken som tar dig ett steg längre. 
Det är detaljerna som gör skillnaden.

Ungslucka med  
3 glasfönster
Ungsluckan med 3 glasfönster 
och med sofistikerat, 
värmereflekterande ytskikt  
för minimal värmeförlust.  
Detta ger ytterligare 10 %  
lägre energikostnader. Alla tre 
glasen kan rengöras, så att du  
kan behålla den praktiska insynen 
i ugnen även efter många år.

Integrerad 
handdusch med 
återföringsautomatik
Steglös strålinställning och 
ergonomiskt handtag  
underlättar grovrengöring, 
tillsats av vätska och ösning.  
Den integrerade återförings-  
och vattenspärrautomatiken 
erbjuder optimal säkerhet och 
hygien enligt EN 1717 och  
SVGW (Schweizerischer Verein 
des Gas- und Wasserfaches).

ClimaPlus Control
Fukthalten i ugnsutrymmet 
läses av exakt och kan justeras 
i exakta procent. Vid behov kan 
ugnsutrymmet avfuktas, eller 
så tillsätts ny fukt med hjälp av 
ånggeneratorn. Även vid stora 
beskickningsmängder får du 
därmed garanterat knapriga 
stekytor, krispig panering, 
klassiska grillmönster och  
saftigt kött. 

Centrifugal  
fettavskiljning
Du behöver inte byta  
fettfilter och luften i 
ugnsutrymmet är alltid  
hygienisk. En ren 
smakupplevelse.

Visning av 
energiförbrukning
Du kan hela tiden se hur mycket 
energi som förbrukas under olika 
tillagningsprocesser och hur 
mycket energi som går åt per dag. 
Informationen visas på displayen 
och kan även laddas ner.

LEDbelysning
Vi har tagit fram en helt ny LED-belysning som ger optimalt ljus i 
ugnsutrymmet och på varje enskilt gejderspår – hela vägen från tak 
till botten och från bakvägg till lucka. Ljuset är neutralt, så att du 
enkelt kan se matens bryningsfärg. Belysningen är energisnål och 
hållbar och kräver minimalt underhåll.

Patent Patent

RATIONAL Remote
funktion
Om SelfCookingCenter® är 
anslutet till ett nätverk kan du 
enkelt ställa in och övervaka 
systemet från din iPhone. På så 
sätt har du fullständig överblick 
och koll på exakt vad som händer 
i ugnen.
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Användardisplay
Placeringen av användardisplayen 
till vänster om dörren i stället 
för ovanpå ugnen är både 
ergonomisk och tekniskt 
fördelaktig. Den minskar risken 
för skador i samband med 
att ånga tränger ut när ugnen 
används. Samtidigt skyddas 
ugnens elektronik på lång sikt 
från skador orsakade av den 
utträngande ångan.

Intelligent 6punkts 
kärntemperaturnål
Även om kärntemperaturnålen 
inte har placerats på rätt ställe 
registreras produktens kallaste 
punkt med stor tillförlitlighet. Det 
innebär att alla produkter alltid 
tillagas till exakt rätt temperatur.

Ånggenerator
Ånggeneratorn är helt oumbärlig när du ska uppnå perfekt kvalitet 
på maten vid ångkokning. 100 % ren och hygienisk ånga är en 
garanti för maximal ångmättnad även vid låga temperaturer, 
t.ex. vid pochering. Ånggeneratorn avkalkas automatiskt under 
rengöringsprocessen. På så sätt behöver du inte utföra några 
kostsamma avhärdningsåtgärder.

Max. ugnstemperatur  
300 °C
Tack vare den robusta 
konstruktionen går det att uppnå 
en temperatur på upp till 300 
°C i ugnsutrymmet. Det innebär 
att det även går att grilla eller 
hårdsteka stora mängder mat på 
en gång.

Positioneringshjälp
Den patenterade 
positioneringshjälpen hjälper dig 
att sätta kärntemperaturnålen på 
rätt ställe i vätskor, mjuka eller 
väldigt små produkter.

Dynamisk luftcirkulation
Den speciella geometrin inne i ugnsutrymmet tillsammans med 
kraftfull, energibesparande fläkthjulsdrift fördelar hela tiden 
värmen jämnt i ugnsutrymmet. Systemet anpassar intelligent 
rotationsriktningen och hastigheten efter de maträtter som tillagas. 
Oumbärligt för att uppnå perfekt kvalitet på maten även vid full 
beskickning. En inbyggd fläkthjulsbroms reagerar direkt och stoppar 
omedelbart fläkthjulet när ugnsluckan öppnas. Detta höjer dessutom 
säkerheten.

PatentPatentPatent

De produkter som tillverkas av RATIONAL skyddas av ett eller flera patent, nyttighetsmodeller eller designmodeller: DE 195 18 004; DE 197 08 229; DE 197 57 415; DE 199 33 550; DE 
100 37 905; DE 10 230 244; DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 102 33 340; DE 103 09 487; DE 10 2004 004 393; DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004 020 365; EP 786 224; EP 386 862;  
EP 0 848 924; EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 0 856 705; EP 1 499 195; EP 1 653 833; EP 1 682 822; US 5,915,372; US 6,299,921; US 6,510,782; US 6,600,288; US 6,752,621; US 6 772 751;  

US 6,753,027; US 7,048,312; US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,223,943; US 7,232,978; US 7,438,240; US 7,409,311; US 8,025,740; US 8,269,151; US 8,147,888; US 8,344,294; US 8,475,857;  
JP 3916261; JP 1227539; JP3916261B1; JP4598769B2; JP4255912B2; plus sökta patent

Tekniken som tar dig ett steg längre. 
Och underlättar ditt arbete.
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Vill du se allt med egna ögon? 
Laga mat med oss.

Upplev kraften i SelfCookingCenter® XS. Live, nära dig,  
och helt utan köptvång. Besök ett av våra kostnadsfria  
RATIONAL CookingLive Events.

Kontakta oss på tel. 040-680 85 00 eller gå in på  
www.rational-online.se för att ta reda på var och när  
våra kommande event äger rum.

“På RATIONAL CookingLive fick 
vi för första gången uppleva 
SelfCookingCenter® i praktiken. 
När jag provsmakade maten, såg 
hur mycket tid det går att spara och 
hur enkelt det är att använda ugnen 
visste jag direkt att jag behöver den 
här i mitt eget kök.” 
Raghavendra Rao, ägare till restaurang 
Kadamba i Bangalore, Indien 
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Proffsklass i litet format.
Arbeta utan kompromisser.

Nya SelfCookingCenter® XS får plats i 
alla kök och tack vare flera raffinerade 
installationslösningar kan det även 
användas till Frontcooking eller i öppna 
restaurangmiljöer. SelfCookingCenter® XS 
finns enbart i eldrivet utförande. Alla andra 
SelfCookingCenter®-modeller kan även 
beställas med gasdrift. 

Genom att placera två ugnar ovanpå varandra 
till en Combi-Duo-enhet får du ännu större 
flexibilitet, utan att det tar mer plats. Du 
ställer in den nedre ugnen smidigt och lätt via 
användarpanelen på den övre enheten.

Dessutom kan du välja mellan en rad olika 
specialutföranden för att anpassa ugnen efter 
de unika behoven i ditt kök. 

För mer information om hela vårt program, beställ gärna 
vår produkt- och tillbehörskatalog. Du kan även besöka 
vår webbplats på www.rational-online.se.

Modell XS modell 6 ⅔

El

Kapacitet 6 x 2/3 GN

Antal portioner per dag 20–80

Längsgående beskickning 1/2, 2/3, 1/3, 
2/8 GN 

Bredd 655 mm

Djup 555 mm

Höjd 567 mm

Vattenanslutning R 3/4"

Avlopp DN 40

Vattentryck 150–600 kPa eller 
0,15–0,6 Mpa

Vikt 72 kg

Anslutningsvärde 5,7 kW

Säkring 3 x 10 A

Nätanslutning 3 NAC 400 V

Effekt “Varmluft” 5,4 kW

Effekt “Ångkokning” 5,4 kW

2 års garanti



RATIONAL Scandinavia AB
Kabingatan 11
212 39 Malmö
Sverige

Tel. 040-680 85 00

info@rational-online.se
rational-online.se 80
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