
iVario

iZoneControl.
Nejlepší výsledky  
na všech frontách.
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Příprava à la carte během několika minut.

Proč iZoneControl? 

Ryby, maso, zelenina. Rare, 
medium nebo well done. Extra 
ostré, nebo bez soli. S funkcí 
iZoneControl získáte ještě větší 
flexibilitu. Dno pánve svého 
varného systému můžete rozdělit 
až do čtyř zón, u nichž určíte 
jejich velikost, polohu a tvar.

Současně, nebo s časovým 
posunem, se stejnou, nebo 
rozdílnou teplotou. Se sondou 
vnitřní teploty pokrmu nebo 
podle času. V každém případě bez 
nutnosti jakéhokoli dohledu a se 
spolehlivě lahodnými výsledky.

Vyberte si pouze tu část 
dna pánve, kterou skutečně 
potřebujete. Pouze jeden řízek, 
jedno sázené vejce, jedno rybí 
filé. Pouze jedna zóna. Nepoužité 
plochy se ani nezahřívají. Tím 
se šetří energie, hrnce a pánve 
na sporáku a také se vytváří 
pozitivní ekologická rovnováha.

4 Komfortní ovládání
Potřebujete, aby to šlo jednoduše? 
Pak si jednoduše vyberte a 
rychle změňte velikost i tvar 
zóny 1. Zvolte způsob přípravy 
2 a umístěte jej pomocí funkce 
přetažení (drag & drop) na 
požadovanou zónu. Okamžitě 
dojde k zahájení přípravy a 
nepoužívané plochy zůstanou 
nevyhřívané 3.

Dvě pánve, dvě zobrazení na 
dotykovém displeji. Vše jasné a 
srozumitelné na první pohled. Na 
displeji 4 se zobrazí rozdělení 
zařízení iVario i související 
parametry vaření.

Udržíte si tak přehled i ve 
stresujících situacích.

5 Užitečné příslušenství

Přepážka jídel v pánvi
Oddělte od sebe bezpečně zóny v 
pánvi a připravujte současně třeba 
ryby i maso.

Koše na malé porce
Praktická pomoc pro vaření, 
fritování nebo vaření ve stylu bain-
marie při provozu à-la-carte.

3 Flexibilita
Vaření je kreativní činnost. Použijte 
k tomu své zařízení iVario. Ať už se 
rozhodnete připravit rybí filé podle 
teploty, podle času a nebo pomocí 
inteligentního procesu, zároveň 
můžete připravit steak médium 
snímáním jeho vnitřní teploty. 
Funkce iZoneControl dokáže oboje, 
a navíc ve vámi zvolené zóně. 
Pokud si to budete přát, uloží pak 
iVario váš preferovaný způsob 
přípravy i odpovídající zónu v 
pánvi. A celý postup pak můžete 
kdykoli znovu odstartovat pouhým 
stisknutím tlačítka.

Ještě větší flexibilitu získáte pomocí 
časovače, který vám umožní vařit 
jídla s časovým posunem. Abyste 
například měli těstoviny připravené 
v různých časech. To pro vás 
znamená vysokou flexibilitu, úsporu 
času a neustálý přehled o postupu 
přípravy.

2 Odděleně, a přesto společně
Steak, nebo palačinku? Samozřejmě 
oboje, a to dokonce hned vedle 
sebe. iVario dokáže vytvořit v 
sousedních zónách teplotní rozdíl 
až 130 °C. Rozdělení nádoby 
brání přenosu chutí. Díky tomu 
získáte neomezený rozsah použití s 
vynikajícími výsledky vaření na tom 
nejmenším prostoru.

1 Zóny
Zařízení iVario se dá rozdělit až 
do čtyř na sobě nezávislých zón. 
Například levou pánev lze rozdělit 
na tři zóny a pravou pánev na jednu, 
nebo obě pánve vždy na dvě zóny 
vpravo a dvě zóny vlevo. Tvar, 
velikost a poloha příslušných zón 
jsou libovolně nastavitelné. Získáte 
tak s jedním varným systémem 
vysokou flexibilitu.
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RATIONAL Czech Republic s.r.o.
Evropská 859/115
160 00 Praha 6 – Vokovice
Česká republika

Tel. +420 226 521 500

info.cz@rational-online.com
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Dostupnost pro varné systémy RATIONAL
Modely Objem v 

litrech
iZoneControl Možná instalace na podstavci 

nebo na spodní skříňce
S nastavitelnou 
výškou

Tlak

Typ iVario 2-XS 2× 17 l ○ ● ○ –

Typ iVario Pro 2-S 2× 25 l ● ● ○ ○

Typ iVario Pro L 1× 100 l ● ● ○ ○

Typ iVario Pro XL 1× 150 l ● ● ○ ○

● Dostupné / ○ volitelné / – nedostupné


