
Electrolux Şef Akademi 
tarafından test edildi ve 
onaylandı
konuklarınızın
arzu ettiği
uluslararası dokunuş

e-chef her müşterinin 
ihtiyacına ilişkin 
bilgi almak üzere, 
dünya çapındaki Şef 
ağımız ile yaptığımız 
yoğun diyaloğun 
sonucudur. 
Prestijli kurum 
içi Electrolux Şef 
Akademi, uluslararası 

deneyimi ve en 
gelişmiş know-how’ı 
mutfakta bir araya 
getiriyor. Bu üst düzey 
Şefler, müşterilere 
Electrolux Profesyonel 
hakkında tavsiyelerde 
bulunmak üzere tüm 
dünyada çalışmalar 
yapıyorlar.

Hotel The Chedi Andermatt, CH

Electrolux Profesyonel 
Restoranlar 
air-o-steam Touchline fırınlar 

Orjinali yakala 
tek dokunuşla, 
orta pişmiş 
Amerikan 
T-bone steak
Yeni e-chef ile
tüm konuklarınıza 
sürpriz yapın

Electrolux Mükemmelliğini keşfetmek 
ve diğer fikirlerimizi incelemek için:
www.electrolux.com.tr/professional
www.electrolux.com/professional

Mükemmellik 
çevreyi unutmadan 
•  Tüm Electrolux fabrikaları ISO 14001 sertifikalıdır. 

• Tüm çözümlerimiz daha az su, enerji, deterjan tüketimi ve 
çevreye daha düşük emisyon yayması hedeflenerek tasarlanır. 

• Ürünlerimizin %70’ten fazlası, müşterilerin ihtiyaçlarını ve 
çevresel faktörleri mutlaka dikkate alan tasarım özellikleriyle 
güncellenmiştir. 

•  Tüm Electrolux çözümleri ROHS ve REACH uyumludur 
ve %95’in üzerinde geri dönüştürülebilir. 

•  Ürünlerimizin %100’ü kalite testinden geçirilir ve cihazların tüm 
fonksiyonları uzman teknisyenler tarafından tek tek kontrol 
edilir.
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e-chef

Küresel düşün,
yerel sun 
orjinal T-bone steak  
için bile

Global reçeteler herhangi 
bir mutfağa aktarılabilir ve 
orada özel orjinal yabancı 
yemeklerle, yerel olarak 
servis edilebilir, bu da
restoranınızın başarısını 

garantiler. Örneğin, e-chef ile bir 
Amerikan T-bone steak dünyanın 
herhangi bir yerinde mükemmel şekilde 
pişirilebilir ve sunulabilir. Müşterilerinizin 
damak tadlarına, onların dilediği şekilde 
hitap edin.

İşiniz? 
Çok daha kolay 
• e-chef sizi, yemek reçetelerini türlerine 
göre gruplamak için yepyeni kategori 
bölümünü kullanmaya davet ediyor: 
mutfak, beslenme düzeni, malzemeler, 
sıcaklıklar, yemek menüsü, mevsimler
 
• Örneğin, bir Hint akşam yemeği 
sunmak ister miydiniz? e-chef, size 
reçeteleri programlama ve/veya 
seçmenizde yardımcı olurken, kategori 
bölümünü oluşturmanıza ve onu 
kişiselleştirmenize de olanak sağlıyor.

Maksimum
performans? 
Hızlı ve güçlü araçlar 
• 1000 adet kişiselleştirilmiş yemek 
reçetesini saklayabilirsiniz. 
• Basit bir USB çubuk ile yemek 
reçetelerini kaydedebilir ve diğer 
air-o-steam Touchline fırınlara 
aktarabilirsiniz. 
• Rahatlayın; air-o-steam Touchline, 
pişirme sürecini saniyede 10 defa izler ve 
düzenler. 
• HACCP standartlarına göre izlenen ve 
garanti edilen gıda güvenliğinin verdiği 
rahatlık.

Artan verimlilik? 
Zaman ve maliyet tasarrufu 
sağlayan ipuçları

• Gece boyunca pişirme, şeflere gün 
içinde zaman tasarrufu sağlar. 
• MultiTimer özelliği, 14 farklı pişirme 
programını aynı anda yöneterek, yoğun 
saatlerinizi kolaylaştırır.
• Düşük ısıda pişirme, yiyeceğin ağırlık 
kaybını geleneksel yönteme kıyasla 
% 50’ye varan oranda azaltır.
• Doğaya saygılı olun ve entegre 
otomatik temizleme sistemi içeren 
air-o-clean’in çevreci işlevleriyle, 
maliyetleri % 50’ye varan oranda 
düşürün.
• Gastec onaylı çevreci brülörler, %20 
daha az emisyon ve gaz tüketimi 
anlamına gelir.

PHC
Precise

Humidity Control

Ayrıntılı bilgi için QR Kodu 
tarayıcınızı etkinleştirin.

Özel bir yemek mi 
hazırlamanız gerekiyor? 
Konuklarınıza evdelermiş 
hissini sunun
• Genellikle ülkelerinin özel bir yemeğini 
isteyen uluslararası müşterileri kolayca 
memnun edin. 

• Pişirme önerisine siz karar verin, sonra 
dokunun, bırakın çalışsın. 

• Gerçek bir Amerikan T-bone steak’mi 
pişirmek istiyorsunuz? Bu sonuçları almak için, 
bir ızgaranız ve bir reçeteniz olmalıdır; VIP 
erişim alanından yükleyebilirsiniz.

Pişirme kalitesi? 
Her defasında mükemmel 
• Patentli lambda sensörü’nün kullanımı 
sayesinde, Hassas Nem Kontrolü ile 
ideal pişirme koşulları 
• Yiyeceğin ısısı 6 sensörlü bir sonda 
ile sürekli izlenerek, mükemmel pişirme 
sonuçları garanti edilir.
• Prosedürleri sürekli izleyen otomatik 
pişirme ile en iyi sonuçları alın.
  

Hassas 
Nem Kontrolü


