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Çıtırlığa geri dönüş
SpeeDelight: Hız, hiç bu kadar lezzetli olmamıştı
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Siz 
anlattınız...
Sezgisel, yüksek performanslı profesyonel 
çözümlerle üretkenliği artırmak ve 
olağanüstü bir atıştırmalık deneyimi sunmak 
istiyoruz.
Bizim ihtiyacımız:

► iş akışımızı iyileştirin, bu sayede
yoğun olan saatlerde aceleye
gelmiş hissetmeyiz

► kaybedilen dakikaları azaltın,
zamanı dostumuz yapın

► Sağlıklı ve leziz ara öğünleri,
çabuk ve verimli bir şekilde sunun.
İster ızgara, ister pişirme, isterseniz
ısıtma veya tost – içinizden nasıl
gelirse.

► performansınızı, gerçek zamanlı
olarak izleyin. Ekibinizden
edineceğiniz geri dönüşleri
avantaja çevirin.

...biz dinledik
Electrolux Professional müşterilerimiz olan sizleri dinleyerek her 
zamankinden daha hızlı ve daha iyi bir çözüm geliştirdi. Stratejimiz, 
sizin ihtiyaçlarınızla başlar: işinizde birlikte devrim yaratabiliriz ve 
sunduğumuz farklılıklarla kendi değer zincirinizi inşa etmenizi ve 
kazancınızı arttırmanızı sağlayabiliriz.
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Hız
Bir dakikadan kısa sürede 
mükemmel bir atıştırmalık 
servis edin ve işinizin 
büyümesini izleyin.

Çevreci & verimli enerji     
Yenilikçi Enerji Tasarruf Modu 
ile %60 daha az enerji 
tüketimi. Good for your pocket 
and the environment.

Akıllı
Kardeş işletmeleriniz ile 
kesintisiz etkileşimin tadını 
çıkarırken, performansınızı 
artırmak için verileri kullanın.

Kolay
Karmaşık işlemler için zaman 
yok: çalışanlarınızın, iş akışını 
düzgün ve basit kılacak 
yüksek teknoloji ürünü olan 
bir çözüme ihtiyaçları var.



Başarıya doğru çığır 
açan bir yaklaşım
İstikrarlı kalite
Mükemmel, en modern teknoloji sayesinde, sonuçlar 
daima aynı şekilde mükemmel ve tekrarlaması da 
kolay.

Ön plana çıkan bir “al-götür” menüsü
Electrolux Professional çözümü, sizlerin 
ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarlanmıştır: İşinizi 
parlatacak bu çığır açıcı buluşu yakalayın.
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SpeeDelight
Rekor bir hızla  
maksimum lezzet

SpeeDelight, hareket halindeki işletmeler için en yeni profesyonel 
çözümdür: direkt ve endirekt üç pişirme teknolojisinin kombine edildiği 
ilk ve tek çift-plakalı cihazdır.  
Lezzetli yiyecekleri hızlıca servis edin: bir ara öğünden daha fazlası, o bir 
komple lezzet tecrübesi.

“Yaratıcı yanımı 
özgür bırakıyorum 
ve müşterilerim 
yeniden gelmeye 
devam ediyorlar”
Öğle kalabalığı bastırıp sadece sıranın 
ilerlemesini sağlamanın dahi meydan okumaya 
dönüştüğü durumlarda, orijinal menü 
seçeneklerinden hazırlamak çok zor oluyor.  
SpeeDelight’ın esnek pişirme programlarıyla ve 
inanılmaz hızıyla,  quesadilla, sandviç veya 
pizza hazırlayabiliyor ve hâlâ müşterilerimi 
içtenlikle ağırlayabilecek zaman bulabiliyorum. 
Müşterilerim, yiyeceklerimi ve ferah atmosferi 
seviyorlar ve yeniden gelmeye devam ediyorlar. 
Artık neşeli bir şekilde pişirip servis edebiliyorum 
ve yeni fikirleri denemek için sabırsızlanıyorum!

MR SMITH 
İdeal SpeeDelight Sahibi
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Hız: daha önce hiç  
görmediğiniz bir iş hacmi
SpeeDelight işinizi başka bir seviyeye çıkarır: Geleneksel 
tost makinelerine göre rekor bir hız.

Yiyecek kalitesi: cezbedici ve sağlıklı, 
tüm duyular için ziyafet
Her detayda mükemmellik: kalınlık, çıtırlık, ızgara izleri, 
lezzet ve aroma; daima doğru biçimde.

Menü çeşitliliği: Herkese uygun menü 
seçeneği 
SpeeDelight çok geniş yelpazedeki yiyecekleri pişirir: 
sandviçler, dürümler, tacolar, pizzalar, unlu mamuller 
ve daha fazlası. Tek bir çözüm içerisinde çok sayıda 
pişirme programı.

Basitlik: Kendiniz veya çalışanlarınız 
hakkında endişelenmeye gerek yok
Kolaylık ve konfor SpeeDelight’ın her açıdan en temel 
değerleridir: Günlük kullanım için makinanın 
ayarlanmasından bakımına ve premium
Müşteri Hizmeti Paketi’ne kadar. 

Bağlantı: Çalışma alanınızda 
sürdürülebilir büyüme 
OnE Bağlantı ile SpeeDelight, will fit right in with your 
kitchen management system, while the recipe 
management ensures consistency across the fleet 
and allow reducing food waste.



Çıtırlığa geri dönüş 
Her seviyede kalite
İnovasyon ve teknoloji ile SpeeDelight’ın üçlü pişirme teknolojisi, ara 
öğünlerinizin dışının mükemmel çıtır ve içlerinin tam olması gerektiği gibi 
pişmesini garanti eder.  Üst plaka yani kapak, tam da olması gereken 
doğru basıncı uygular ve öğününüz hazır olduğunda da otomatik 
olarak açılır:  Sonuç, tam da menünüzde olması gerektiği gibidir.

Her kat için 
doğru pişirme 
Üçlü oyun ile SpeeDelight 
doğrudan pişirmeyi (ısıtıcı plakalar)  
ve iki çeşit dolaylı pişirmeyi 
(infrared ve mikrodalga) birleştirir:  
soğuk ve öğün içerisindeki 
pişmemiş malzemeler artık 
geçmişte kaldılar.

Kendinden ayarlı 
üst plaka
Plaka, yiyeceğe bağlı olarak 
nerede konumlanacağını biliyor: 
ister pizza, ister bir unlu mamul 
veya panino pişirin, mükemmel 
sıkıştırma fonksiyonu onun 
mükemmel olmasını garanti eder.

Ne olursa  
olsun yanmaz
Ara öğününüz hazır olduğunda 
Daima Arkanızda fonksiyonu,
kapağı otomatik olarak açar. 
Rahatlayın: Artık yiyeceklerinizin 
yanması söz konusu değil.

EVERY LAYER

PERFECT
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Her damağa uygun 
harikulade menüler

Tüm mutfaklara 
uygun komple 
esneklik
Pazarlama stratejiniz ne olursa 
olsun, inanılmaz yiyecekleriniz ile 
ön plana çıkın.
Mükemmel Eşleştirici fonksiyonu ile 
(dört adede kadar farklı program/
pişirme döngüsü), sadece ızgara 
veya ısıtma ile sınırlı değilsiniz; en 
sevdiğiniz tekniklerinizi 
birleştirebilirsiniz.

SpeeDelight ile size özgü, sağlıklı, 
lezzetli yemekler sunabilirsiniz. 
Cihazın pişirme programları çok 
farklı mutfaklara mükemmel bir 
şekilde uyumludur, buna cadde 
üzerinde satılan yiyecekler ve 
yerel tadlar da dahil.
Yeni atıştırmalıklar icat edin ve 
sonsuz lezzet dünyasında 
müşterilerinizin rehberi olun. 

Doyasıya leziz 
ve iştah açıcı 
atıştırmalıklar
Otomatik ve kişiselleştirilmiş pişirme 
programları: LED ekran, işi takip 
edebilmenizi ve seçilen programın 
kalan süresini görmenizi sağlar.
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SpeeDelight:
ezber bozan

Eşsiz pişirme 
performansı 
Üçlü Oyun
Isıtıcı plakalar, infrared ve 
mikrodalga kombinasyonundan 
oluşan 3 pişirme teknolojisi sayesinde, 
şeflere yaraşır ara öğünler. 

Yiyecekleriniz için:
dışı çıtır çıtır ve içi mükemmel pişmiş.

Endişesiz sonuç 
Daima Arkanızda
Düğmeye basın ve işlem tamam: Ara 
öğününüz hazır olunca kapak otomatik 
olarak açılacaktır.  

Yiyecekleriniz için:
Artık yanma yok ve başka bir şey 
yapmak için özgürsünüz!  

Mükemmel 
dayanıklılık
Günde 1000 döngüye kadar. 
Yapışmaz tepsi sayesinde daha 
kolay temizlik işlemleri ve daha düşük 
insan gücü maliyetleri.  A small object 
to assure great reliability and smooth 
operations. Mükemmel dayanıklılığı 
garantilemek ve sorunsuz 
operasyonlar yönetimek için küçük bir 
aksesuar.

Tryple
Play

Has Your 
Back
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Perfect
Squeeze

Idea
Matcher

SpeeDelight size hız, kalite ve 
yaratıcılığı birleştirme özgürlüğü verir: 
yemek pişirirken bir koşucu ve iş söz 
konusu olduğunda bir as olun.

Akıllı pres 
Mükemmel 
Sıkıştırma
Üst plaka yiyeceğinizin üzerine yalnızca 
olması gerektiği kadar baskı uygular.

Yiyecekleriniz için:
Aşırı derecede düzleşmiş veya yeterince 
çıtır olmayan sandviçlere elveda edin.

İlham verici 
arayüz 
Fikir Eşleştirici 
SpeeDelight ile sadece bir 
butona basarak başlatabileceğiniz 
oldukça çeşitli pişirme programlarıyla 
hayal gücünüzü özgür bırakın.

Yiyecekleriniz için:
Potansiyel olarak sınırsız bir menü. 

Eğitim 
videolarımız için 
bu alanı 

Taratın

E-Tandem

Birlikte yol alalım!
Kullanım kılavuzunu mu arıyorsunuz ya da 
başka destek malzemelerine mi ihtiyacınız 
var?  E-Tandem, Electrolux Professional Dijital 
Hizmeti, çok sayıda araca anında erişmenize 
yardımcı olacaktır.

Eğitim videolarına ve el kitabına erişmek için 
ürün üzerindeki QR kod etiketini tarayınız

veya Ana Menü'deki Yardım simgesine tıklayın 
ve QR kodunu tarayınız.



SpeeDelight:
Hızınız ile onları şaşırtın
SpeeDelight sizi ve müşterilerinizi şaşırtacak: mükemmel derecede 
lezzetli, ızgara izi üzerinde ara öğünler; hem de başka hiçbir cihaz 
ile yapamayacağınız kadar kısa bir sürede. 
Isıtıcı plakalar ve infrared ile sıcaklık bir çırpıda 100-250°C’ye (212-482°
F) ve yiyeceğin içerisinde de 60°C’ye (140°F) ulaşır. 
Bu özgün kombinasyon da mükemmel sandviçinizin bir dakikanın
altında hazır olacağı anlamına gelir: standart bir tost makinasına
göre üç kat daha hızlı! Kusursuz ara öğünleri hiç zaman kaybetmeden
hazırlayıp değerli kaynaklarınızı optimize edin. Kalan ekstra zamanlar
size kalsın!

Hızlı pişirin 
Şaşırtıcı hızla, mükemmel 
yiyecekler.

Güvenle 
servis edin 
Ara öğün hazır olduğunda 
kapak otomatik olarak 
açılacaktır. Sadece servis 
edin ve tekrarlayın!

Kullanımı 
kolay
SpeeDelight’ın kulpu ve kilitleme 
mekanizması kolayca açılacak 
şekilde tasarlandı.
Böylece yiyeceğinizi daha çabuk 
pişirebileceksiniz. 

3 kat  

1 dakikada 

dedirtir!

* Electrolux Professional Ar-Ge Laboratuvarı karşılaştırmalarında yapılan dahili test!
SpeeDelight piyasadaki standart panini ızgarası ile aynı tarifi hazırlıyor.
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Yaratıcı pişirme hiç bu 
kadar kolay olmamıştı 

SpeeDelight ile kolaylık parmaklarınızın ucundadır: Tak ve çalıştır 
kurulum ve kullanıcı dostu kontrol paneli ile, herhangi bir davlumbaza 
gereksinim duymaz; yapışmaz plakaların temizlenmesi de kolaydır. 
Canınız neyi isterse onu tecrübe edin: yalnızca fikirleriniz iz 
bırakacaktır. Bir tane ya da yüz tane mükemmel sandviç: her biri bir 
önceki kadar lezzetli.

Maksimum performans için minimum çaba 

Basitlik anahtardır: herhangi bir tecrübeye ya da beceriye gerek yok.
Tutarlılık da aynı şekilde: makinayı her kim kullanırsa kullansın aynı muazzam kaliteyi alırsınız.

Sorunsuz bakım
Çıkarılabilir üst pişirme ve havalandırma filtreleri ve şık 
tasarımı, kolay erişim ve temizlik sağlar.

EVERY TIM

E

SUBLIME
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SpeeDelight: 
360° inovasyon
Sadece kendine özgü bir sınıf ve 
heyecan verici özellikler:

60%
Up to

energy savings

7/24 akıllı 
bağlantı 
SpeeDelight tek başına bir makinadan daha fazlasıdır: satış idare sisteminiz ile mükemmel 
uyum sağlayarak veri akışını en avantajlı hale getirir. Farzedelim bir Hızlı Servis Restoran 
zinciriniz olsun: USB portu ve wifi özelliği sayesinde, herhangi bir mobil cihaz kullanarak 
pişirme menülerini arayabilir, güncelleme yapabilir ve paylaşabilirsiniz; yemek reçetelerine, 
programlara ve performansa uzaktan erişmenin keyfine varın; uyarı veya arızaları takip edin. 
İşyeriniz ister şehir içinde, isterse okyanus ötesinde olsun; bir döngü içerisinde tutun!Reçete 
yönetimi, kardeş işyerlerinizle tutarlılık sağlar ve gıda israfını azaltır.

Çevreci teknoloji 
Özel Enerji Tasarruf Modu çevre için ve duyarlılığınız için önemlidir. Stand-by uyarısı belirdiğinde siz 
de çevreci olun ve kapağı kapatın: SpeeDelight artık %60 daha az enerji harcar!*

Kolay servis
Binlerce profesyonel teknisyenimizden birinin yerinizde yapacağı ziyaret ile bakım, iç aksamlara hızlı 
erişim sayesinde dakikalar içerisinde hallolur. Kullanımı ve bakımı güvenli ve pratiktir..

Şık ve ergonomik 
SpeeDelight çabucak kurulur; davlumbaza ya da yanlarda ekstra boşluğa ihtiyaç duymaz. Bu da 
tezgahınızın üzerinde herhangi bir yere koyabileceğiniz anlamına gelir! Ergonomik özellikleri 
arasında düzgün kenarlar, sağlam kulplar, otomatik ayarlı kapak ve ekstra geniş bir ekran yer alır.

12 *  Hız, enerji tasarrufu ve maddi tasarruflara dair resimler Electrolux Professional Ar&Ge Laboratuvar ekibince gerçekleştirilen 
testler esas alınarak hesaplanmıştır.



Reçeteler, program ve performans açısından kardeş işyerlerinizle günlük, 
uzaktan etkileşimin keyfine varın. Dünyanız sadece bir dokunuş ötenizde: 
SpeeDelight, her noktaya bağlanır ve zincirinizin tam potansiyele 
erişmesine yardımcı olur.

Arkadaşlarımız ile tanışın ve SpeeDelight’ın 
onları nasıl daha mutlu ettiğini öğrenin!

SpeeDelight ile 
işinizde devrim yaratın

Sizinkisi hangisi?

SpeeDelight, ara öğün sunma işindeki herkes için dahice bir çözümdür: Rekor bir hızda güzel yiyecekler sunmayı 
hedefleyen publar & barlar, Hızlı Servis Restoranları, kahve dükkanları ve perakende dükkanları. İşinizi yukarılara 
taşımak ve yeni müşterileri etkilemek için fevkâlâde bir ara öğün tecrübesi. Üstelik de sadece sizin istediğiniz yönde.

Çok yönlülük artık sizin: fazlası daha iyidir
Değişik yiyecek servis işleri için, sınırsız menüler.
SpeeDelight: Tarzınız ne olursa olsun, kalitenin yaratıcılıkla buluşması!

Gözlerinize ziyafet
SpeeDelight’ın ergonomik, pürüzsüz bir tasarımı vardır. 
Müşterilerinize gösteriş yapın ve onları özel ara öğünlerinizle şaşırtın. 
Her yere mükemmel uyum, kelimenin tam anlamıyla her duyu için mükemmel lezzet.

Ekibinizle temas halinde olun

PUBLAR & 
BARLAR

HIZLI SERVİS 
RESTORANLARI

KAHVE 
DÜKKANLARI

PERAKENDECİLER
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Publar & 
Barlar
Seçtiğiniz içeceğin yanında 
alıp çıkabileceğiniz mükemmel sandviçler. 

SpeeDelight ile menünüzü gurmeye dönüştürün: üstelik en tecrübesiz çalışanınız bile üst 
sınıf şefler takımına girebilir ve kalabalığın gönlünü feth edebilir. Müşterileriniz klasik 
sandviçlerinize bayılacaklar ve arkadaşlarıyla tekrar geldiklerinde veya maç izlerken 
yenilerini denemek isteyecekler. Üçlü Oyun ve Mükemmel Sıkıştırma fonksiyonları ile; çıtır, 
lezzetli öğünleriniz mekânınızı rağbet edilen yere dönüştürecektir! 

“SpeeDelight bana, özenle 
hazırlanmış sandviçler yapmam 
ve yeni reçeteler keşfetmem için 
gereken tüm zamanı veriyor. 
İnsanlar mekanıma sohbet 
etmeye, yerel biralardan içmeye 
ve lezzetli, çıtır sandviçlerden 
tatmaya gelirler. Menülerimizin 
kalitesi, işimde patlamaya yol 
açtı. Müşterilerimi çılgına çeviren 
klasik sandviçim hangisi mi?  
Siyah Angus Philly bifteği”   

Tarifi için sayfa 18’e bakınız. 
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Hızlı Servis 
Restoranları
Rekor bir sürede 
daha yaratıcı kalite.

SpeeDelight, hızlı hareket gerektiren işler için iyi bir çözümdür: SpeeDelight’ın hızı ve 
yüksek performansı, ekonomikliği ve çevresel sürdürülebilirliği, çok fonksiyonluluğu ve 
kullanım kolaylığı ile hayrete düşeceksiniz. Fonksiyonlarının her biri iş akışınızı optimize 
etmenize yardımcı olacak: Üçlü Oyun ile üç pişirme teknolojisi sayesinde rekor hızlara 
erişirken, Daima Arkanızda fonksiyonu, asla yanmış bir sandviç yapmamanızı garantiye 
alacaktır. Hızlı servis ile, üstün seviye kaliteyi birleştirin ve zamanınızı boşa harcamamanın 
hazzına erişin.  

“Benim işimde hız, herşey 
demektir. Çalışanlarım için 
işlerin daha düzgün gitmesini 
sağlayacak bir çözüm arayışı 
içerisindeydim. SpeeDelight 
inanılmaz: birçok özelliği var 
ve lezzetli yiyecekleri çok 
çabuk hazırlıyor. Ekibim 
rahatladı ve artık daha 
verimliler. Yerel tadımız:   
Humus & Sebzeli Dürüm.”

Tarifi için sayfa 18’e bakınız. 
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Kahve 
dükkanları

Unutulmaz lezzetler sunarak  
müşterilerinizin tekrar gelmesini sağlayın.

Müsaade edin müşterileriniz rahatlasın, onları sırada bekletmeyin.
SpeeDelight menünüzü kökten değiştirecek ve kaynaklarınızı idare ediş şeklinizi 
geliştirecek. Rakiplerinizden ayrılmak için kurulumu, çalıştırması ve bakımı kolay olan 
inovatif bir çözüme ihtiyacınız olacaktır. 
Daima Arkanızda fonksiyonu ile pişirmekte olduğunuz yiyeceğin yanmayacağını bilir, 
çalışmaya devam eder, butona basar ve kahve siparişlerinizi hazırlarsınız.
SpeeDelight ile herşey kontrolünüz altında.

“Müşterilerimiz buraya kahvemizi 
sevdikleri için geliyorlar. Kahvaltı 
menümüzü tamamlamak için 
ihtiyacımız olan SpeeDelight idi. 
Kullanımı oldukça kolay, hatta şef 
olmayıp barista olsak bile, 
kesinlikle yeni işler daha 
kazanırdık. Kahvaltı Sandviç’imiz 
günü başlatmanın harika bir 
yoludur.” 

Tarifi için sayfa 19’a bakınız. 
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Perakendeciler 

Sunduğunuz tüm yerel yiyecekler için 
gurme kalitesi.

Müşterileriniz sizden çok çeşitli, lezzetli yiyecekler mi bekliyorlar? 
Onların mutluluğunu SpeeDelight ile sürekli kılın. Fikir Eşleştirici arayüzü, çabuk başlat 
butonları ile bir dizi pişirme programını sizin kreatif yanınızla su yüzüne çıkarır. Hatta 
yemek tutkunu müşterileriniz bile taze panininize, burritolarınıza veya vejetaryen 
pizzalarınıza hayran kalacaklardır.

“Al-götür konseptine alternatif bir 
standart sunmak ve kaliteli 
malzemeler ile özgün öğünler 
hazırlamak için dükkanımı açtım. 
SpeeDelight, esnek pişirme 
programları ile tam da benim 
ihtiyacım olan şeydi. Buyurun, 
benim Keçi peynirli & Mantarlı 
Pizza’mı deneyin." 

Tarifi için sayfa 19’a bakınız. 
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SpeeDelight ile 
herkese uygun 
menü seçeneği 
vardır
Sizin favoriniz hangisi? 

Siyah Anngus Philly 
Bifteği

Ekmek çeşidi: küçük somun 
İçindekiler: siyah Angus bifteği, 
karamelize soğan, yeşil biber, 
provolon peyniri
Süre: 60 saniye
Bir saatte servis edebileceğiniz 
miktar: 50-55

Humus & sebzeli dürüm

Ekmek çeşidi: lavaş
İçindekiler: humus, bebek ıspanak 
yaprakları, kırmızı biber,
kırmızı soğan, dilimlenmiş avokado 
Süre: 40 saniye
Bir saatte servis edebileceğiniz 
miktar: 70-75

Publar & 
Barlar

Hızlı Servis 
Restoranları

60 sec 
to

40 sec 
to
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Kahvaltı sandviçi

Ekmek çeşidi: brioche İçindekiler: 
suda veya yağda pişirilmiş 
yumurta, jambon, çedar peyniri, 
mayonez
Süre: 60 saniye
Bir saatte servis edebileceğiniz 
miktar: 50 – 55

Keçi peyniri ve mantarlı 
Pizza Bianca

İçindekiler: pizza gevreği, 
mozzarella, keçi peyniri,
şitaki veya diğer mantarlar         
Süre: 90 saniye
Bir saatte servis edebileceğiniz 
miktar: 35-40

Kahve 
dükkanları

Parekendeciler

SpeeDelight çok çeşitli reçeteler ve menüler için mükemmeldir: 
Müşterilerinizi bağımlı hale getirecek bazı öneriler.
Sevdiğiniz bir çeşit mi var? Onu bizimle ve diğer SpeeDelight fanlarıyla 
paylaşın!

İnternet sitemizi ve sosyal medya kanallarımızı takip ederek sandviçler, 
burritolar, takolar, pizzalar ve daha fazlası hakkında fikir edinebilirsiniz. 
Mutfağınızda SpeeDelight varken, müşterileriniz çıtır, lezzetli ve yeni 
şeyleri beklemek zorunda değil!

60 sec 
to

90 sec 
to
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SpeeDelight size 
para kazandırır ve 
geleceğinize yatırım 
yapmanızı sağlar
Haftada 7 gün, günde 10 saat çalışan ve günde ortalama 180 sandviç servis eden Hızlı 
Servis Restoranınız olduğunu hayal edin. SpeeDelight, mikrodalga sistemleri kullanan 
diğer çözümlere kıyasla, onların kullandığı enerjinin yarısından da az enerji harcar, bu da 
size büyük bir tasarruf sağlar: bir yıllık sürekli çalışma süresinde 500 €’dan daha fazla! 
Karlılığınız açısından bunun anlamı nedir? Siz çalışırken, SpeeDelight da sizin ve 
geleceğiniz için çalışır: kendisini hızlıca amorti eder ve size, işiniz büyüyüp genişlerken yeni 
SpeeDelight’lar yatırımında kullanabileceğiniz para da kazandırır. 

* Electrolux Professional Ar-Ge Laboratuvarı'nda SpeeDelight'ı piyasadaki standart panini ızgarasıyla karşılaştıran dahili test.

Para-
tasarrufu 
çözümü

Kendini amorte 
eden bir yatırım
SpeeDelight'ın özgün Enerji 
Tasarruf modu ile, yatırımınız 
yıldan yıla kendini amorti 
edecektir!

+
Artan iş 
hacmi
İlk yatırımınız sayesinde 
daha fazla ara öğün 
sattıkça, kumbaranız 
zamanla taşacaktır.

=
Oldukça yararlı 
dönüşüm!
O yatırımı yeni SpeeDelight 
alımlarında kullanın ve bakın 
işleriniz nasıl tırmanışa 
geçiyor.



OnE Bağlantı,  
dijital asistanınız
Electrolux Professional web platformu olan SpeeDelight OnE Bağlantı'ınızı 
bağlayın ve performansı optimize etmenize ve operasyonunuzun verimliliğini 
artırmanıza yardımcı olacak değerli bilgiler edinin.

İş hayatınızı iyileştirin
OnE Bağlantı operasyonlarınız üzerinde 
size uzaktan kontrol sağlar. İşinizin 
temellerine odaklanmak için size zaman 
kazandırır.

Ekipmanınızın çalışma süresini 
en üst düzeye çıkarın 
OnE Bağlantı, beklenmedik arızalar için 
maliyetlerinizi düşürürken maksimum çalışma 
süresi sağlamak için bakımı tam zamanında 
planlamanıza yardımcı olur.

Electrolux
Professional

İşinizi basitleştiren ve işinizin 
gelişmesine yardımcı olan 
dijital çözümler dünyası. 
Sadece sizin için 
tasarlanmış, büyüyen hizmet 
yelpazesinden yararlanın.
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Tarayın 
ve müşterilerimizin 
SpeeDelight ve OnE 
Bağlantı'dan nasıl 
yararlandığını keşfedin

Daha fazla kazanın
OnE Bağlantı tüketimi minimuma 
indirmenize ve işletmenizin verimliliğini 
optimize etmenize yardımcı olur. Bu da 
kârınızı maksimize edecektir.

Reçete yönetimi, kardeş işletmelerinizle 
tutarlılığı garanti eder, israfı azaltır ve 
satın alma ve tahmin sürecine yardımcı 
olur.

Performansınızı artırın
OnE Bağlantı, üretkenliğinizi ve ürün 
kalitenizi artırarak ve en yüksek kalite 
standartlarını karşılamanıza yardımcı 
olarak üretim akışınızı daha iyi organize 
etmeniz için size fikir verir.
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Üstün bakım için 
Aksesuarlar ve Sarf 
Malzemeleri
Dahili aksesuarlar

Optional Accessories

cod. 0D7015

cod. 0CB905

cod. 0CB904

cod. 0C9500 cod. 0CA736

cod. 0S2292

cod. 0S1071

cod. 0S1606

cod. 0CK638 (SIM)

cod. 0CK639 (LAN)

cod. 0CB903

cod. 0CBAKJ

cod. 0D4063

Fırça
Izgara plaka ve pişirme yüzeylerindeki 
ekmek kırıntılarını temizlemek için kullanılır.

Yapışmaz tepsi
SpeeDelight'ın daha temiz kalmasını 
sağlar ve temizleme süresini azaltır.

Pirinç kıllı fırça
yiyecek kabuklarını çıkarmak için 
metal kıllı küçük fırçayı kullanın. 
Sadece kapak için kullanın.

Yağ çözücü
Yüksek sıcaklıklarda 
özel kullanım için.

Kazıyıcı
Cam yüzeydeki artıkları 
temizlemek için kullanılır.

Naylon kıllı fırça
Pirinç kıllı fırçayı kullandıktan sonra, 
temizleme kalıntılarını gidermek için 
yumuşak plastikli fırçayı kullanın. 
Sadece kapak için kullanın.

Bağlantı Merkezi (SIM / LAN)
OnE Bağlantı patformuna girmek için 2 
farklı merkez.

Pişirme kağıdı
Nervürlü ısıtıcı plakayı 
temiz tutmak için kullanılır.

Çıkarılabilir teflon plaka
Bakım kolaylığı için kullanılır.

Çıkarılabilir düz teflon plaka
Bakım kolaylığı için kullanılır.

cod. 0D4024

Silikon koruyucu
Üst plakayı temizlerken camı 
korumak için kullanılır.

Silikon spatula
Plaka üzerinde pişirilen yiyecekleri  
çıkartmak için kullanılır.
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Essentia, rekabet avantajına sahip olmanızı sağlayan özel bir hizmet olan üstün Müşteri 
Hizmetleri’nin kalbidir. Essentia, güvenilir bir servis ağı, bir dizi özel hizmet ve yenilikçi 
teknoloji ile size ihtiyacınız olan desteği sağlar ve işlemlerinize özen gösterir.

149'dan fazla ülkede 2.200’den fazla yetkili servis partnerine, 10.000 servis 
mühendisine ve 170.000'den fazla yedek parçaya güvenebilirsiniz.

Essentia 
Ekibi size hizmet 
etmek için oluşturuldu. 
Her zaman, her yerde

Güvenebileceğiniz 
servis anlaşmaları
İşletmenizin ihtiyacına göre çeşitli bakım ve destek 
hizmetleri sunan esnek, kişiye özel hizmet paketleri 
arasından seçim yapabilirsiniz.

Her zaman 
yararlanabileceğiniz 
servis ağı
Çalışma hayatınızı kolaylaştıran, benzersiz bir servis 
ağı ile sizi desteklemeye hazırız ve kararlıyız.

Ekipmanınızın
Performansını koruyun
Beklenmedik sorunları önlemek için Electrolux 
Professional Kılavuzlarına ve tavsiyelerine uygun olarak 
doğru bakım yapılması önemlidir. Electrolux Professional 
Müşteri Hizmetleri, çeşitli özel hizmet paketleri sunar. 
Daha fazla bilg için tercih ettiğiniz Electrolux Professional 
Yetkili Servis Partnerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Ekipmanınızın dayanıklılığını ve performansını, kullanıcı 
güvenliği ile birlikte sağlamak için Electrolux Professional 
uzmanları tarafından titizlikle test edilen orijinal 
Aksesuarların ve Sarf Malzemelerinin hızlı gönderimine 
güvenebilirsiniz.

Videoyu 
izleyin ve 
daha fazlasını 
keşfedin!



professional.electrolux.com

Mükemmellik, yaptığımız her şeyin merkezindedir. 
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek; çalışanlarımız, 
yeniliklerimiz, çözümlerimiz ve hizmetlerimiz ile 
Mükemmellik için çaba harcıyoruz. Müşterilerimizin 
çalışma hayatını daha kolay, daha kârlı ve her gün 
gerçekten sürdürülebilir kılan OnE olmak için…

Bizi takip edin

Mükemmellik
çevreyi unutmadan 
 Tüm fabrikalarımız ISO 14001 sertifikalıdır. 

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

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

  Tüm çözümlerimiz RoHS ve REACH uyumludur ve
%95’in üzerinde geri dönüştürülebilir. 

  Ürünlerimizin %100’ü uzmanlar tarafından
kalite testinden geçirilir. Şi
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