ConnectedCooking

ConnectedCooking
ConnectedCooking to najnowocześniejsze rozwiązanie dla kuchni profesjonalnych, pozwalające na
podłączanie urządzeń do sieci. Niezależnie od tego, czy posiadają Państwo jedno czy kilka urządzeń
RATIONAL – ConnectedCooking gwarantuje Państwu całkowicie nowe i wygodne możliwości
zastosowania. Wystarczy podłączyć urządzenie RATIONAL do sieci.
Zapraszamy do odkrycia zachwycających zalet ConnectedCooking. Funkcja przejmuje wykonywanie
uciążliwych czynności, wspiera Państwa zawsze wtedy, gdy Państwo tego potrzebują i zapewnia
bezpieczeństwo konieczne w Państwa miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy w użyciu jest
SelfCookingCenter® czy CombiMaster® Plus – dzięki ConnectedCooking zawsze mają Państwo
wszystko pod kontrolą.

Podłączenie ConnectedCooking
Aby połączyć urządzenia za pomocą ConnectedCooking, należy zintegrować je w sieć. W tym
celu wszystkie urządzenia SelfCookingCenter® wyprodukowane po 03/2017 są wyposażone w
odpowiednie złącze Ethernet. Dzięki niemu mogą Państwo w szybki sposób podłączyć urządzenie
do sieci za pomocą kabla sieciowego lub modułu Wi-Fi. Rejestracji urządzeń w ConnectedCooking
można w niezwykle prosty sposób dokonać za pośrednictwem smartfona lub komputera.
Po automatycznym nawiązaniu połączenia od razu można rozpocząć korzystanie z funkcji. Jeśli
posiadają Państwo urządzenie wyprodukowane przed 03/2017, wówczas należy je w prosty
sposób doposażyć w złącze Ethernet, a następnie również zintegrować w ConnectedCooking.
Do ConnectedCooking można podłączać z zasady wszystkie urządzenia SelfCookingCenter®,
VarioCookingCenter®.
Przegląd funkcji ConnectedCooking
funkcja

SelfCookingCenter®

CombiMaster® Plus

VarioCookingCenter®

HACCP
Programy gotowania

-

Aktualizacje

-

Wiadomości push

-

Dane serwisowe

-

Zdalne sterowanie

-
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Cennik ConnectedCooking
Instalacja ConnectedCooking

od 170 zł netto

Obsługa ConnectedCooking		

od 300 zł netto / rok

Obsługa ConnectedCooking zawiera:
- raport HACCP,
- monitoring stanu opieki i czystości urządzenia,
- stan pracy,
- historię błędów serwisowych,

Cena instalacji nie zawiera dojazdu i modemu Wi – Fi.
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