SpeeDelight: Snabbmat har aldrig smakat så gott

SpeeDelight snackgrill

SpeeDelight snackgrill

Du
talar …
Vi vill öka produktiviteten
och erbjuda läckra snackmål
med intuitiva, högpresterande
professionella lösningar.
Vi behöver:
► förbättra vårt arbetsflöde så att
rusningstiden inte känns stressande
► minska antalet bortkastade
minuter och använda tiden mer
effektivt
► erbjuda utsökta snackmål så som
krispiga paninis och burritos, goda
pizzor, hamburgare och mycket
mer, snabbt och enkelt
► följa upp våra resultat i realtid
med hjälp av data och feedback
för att bli så bra och effektiva som
möjligt.

… vi lyssnar
Electrolux Professional har lyssnat på kunder som du och utvecklat en
lösning som är snabbare och bättre än någonsin. Vår strategi börjar
med dina behov: tillsammans kan vi revolutionera och differentiera din
verksamhet för att bygga upp din värdekedja och öka din vinst.
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Snabbt
Servera perfekta snackmål
på mindre än 1 minut.

Enkelt
Din personal behöver
en användarvänlig och
högteknologisk lösning
som gör arbetsflödet
smidigt och enkelt.

Energieffektivt
60 % lägre energiförbrukning
med det innovativa
energisparläget. Bra för
plånboken och miljön.

Smart
Utnyttja en kontinuerlig
interaktion med dina
systerföretag och använd
data för att förbättra din
kapacitet.
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En banbrytande
strategi för framgång
Konsekventa resultat
Resultatet blir alltid jämnt och lätt
att upprepa tack vare felsäker,
banbrytande teknik.

En lösning för dig som vill växa
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SpeeDelight bygger på dina behov: Att uppnå
det genombrott som gör din verksamhet
framgångsrik.

SpeeDelight
Maximal smak
på rekordtid
SpeeDelight snackgrill ger perfekt tillagning tack vare kombinationen av 3
unika tillagningstekniker: Kontaktplatta, infraröd strålning och mikrovågor.
Den perfekta professionella lösningen för verksamheter i rörelse som
behöver servera läcker mat snabbt!

Hastighet: Öka
produktiviteten och sälj mer
SpeeDelight tar din verksamhet till en ny nivå:
Rekordsnabb jämfört med en traditionell
smörgåsgrill.

Matkvalitet: Perfekta konsekventa
resultat
Excellens in i minsta detalj: Precis rätt tjocklek,
krispighet, grillränder, smak. Perfekt resultat, varje
gång.

En mängd maträtter:
Något för alla smaker
Med SpeeDelight kan du tillaga en mängd olika
maträtter: Grillade smörgåsar, tacos, pizza, våfflor
och mycket mer. Massor av tillagningsprogram i en
och samma lösning.

Användarvänlighet:
Enkel att hantera
Enkelhet och bekvämlighet är SpeeDelights
kärnvärden ur alla perspektiv: Från konfigurering till
daglig användning och underhåll.

”Släpper fram
min kreativa sida
och kunderna
återvänder”
Det är svårt att skapa originella menyalternativ
när lunchrusningen gör det till en utmaning att
klara av alla beställningar.
Med SpeeDelights flexibla tillagningsprogram
och otroliga hastighet kan jag servera en
quesadilla, en grillad smörgås eller en pizza
och fortfarande ha tid över till att få mina
kunder att känna sig välkomna.
De älskar maten och den avslappnade
atmosfären och kommer gärna tillbaka. Jag
har tid att laga mat och samtidigt servera mina
gäster med ett leende på läpparna.
ADAM JONSON
Idealisk SpeeDelight-ägare

Anslutningsbar: Integrering
med din verksamhet
SpeeDelight kan integreras med din verksamhet så att
du kan använda dataflöden till din fördel. Med USB-port
och wifikapacitet kan du spåra, uppgradera och dela
menyer med vilken mobil enhet som helst.
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Back to the crisp
Kvalitet på alla nivåer
N
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Dina snackmåltider blir härligt krispiga på utsidan och perfekt tillagade på
insidan tack vare SpeeDelights tre olika tillagningstekniker.
Kontaktplattan använder precis rätt tryck och öppnas automatiskt när
tillagningen är klar. Få ett perfekt resultat, varje gång.

E GÅ

Perfekta tillagning både
inuti och utanpå

Självjusterande
övre platta

Maten bränns aldrig,
oavsett vad

Genom Triple Play kombinerar
SpeeDelight direkt tillagning
(kontaktplattor) med två typer
av indirekt tillagning (infraröd
strålning och mikrovågor).
Resultatet är perfekt tillagad mat,
upphettad till kärnan.

Tack vare Perfect Squeeze vet
den övre kontaktplattan precis
var den ska stanna beroende
på vilken mat du tillagar: oavsett
om det är pizza, ett bakverk, en
panino eller något helt annat så
blir trycket perfekt.

Has Your Back-funktionen innebär
att locket öppnas automatiskt när
maten är färdiglagad.
Du behöver aldrig oroa dig för
att maten ska brännas vid och bli
oätbar.
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Enastående menyer
för alla smaker
Med SpeeDelight kan du servera
fräsch och god mat precis som du
önskar. Tillagningsprogrammen är
perfekt anpassade till många olika
typer av rätter, inklusive street food
och lokala specialiteter.
Eller varför inte släppa lös
kreativiteten och uppfinna nya
snackmåltider som dina gäster kan
njuta av?

Total flexibilitet
för varje kök
Utmärk dig med fantastisk mat
oavsett vilken nisch du jobbar i.
Med Idea Matcher-funktionen
(upp till fyra olika program/
matlagningscykler) är du inte
längre begränsad till grillning
eller uppvärmning, utan kan
kombinera dina favorittekniker.

SpeeDelight
guidar dig rätt
Automatiska och anpassade
tillagningsprogram: Den
upplysta displayen visar dig
nedräkningstiden och det
valda programmet.
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SpeeDelight:
förändrar allt

Triple
Play

Unik
tillagningsprestanda
med Triple Play
SpeeDelight är unik i branschen
med att kombinera de 3 olika
tillagningsteknikerna: kontaktplatta,
infraröd strålning och mikrovågor.
Tack vare denna mix av
tillagningstekniker blir maten alltid
härligt krispig på utsidan och perfekt
tillagad på insidan.

Has Your
Back

Perfekt resultat
Has Your Back
Tryck på knappen och jobbet är
gjort: Locket lyfts automatiskt när
tillagningen är klar.
Maten blir aldrig bränd och du kan
lugnt göra något annat!
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SpeeDelight ger dig friheten att förena
snabbhet, kvalitet och kreativitet: Var
en sprinter när du lagar mat och ett ess
när det gäller affärer.

Skanna här
för att se våra
instruktionsvideor

Perfect
Squeeze

En smart grill
med Perfect
Squeeze
Den övre plattan stannar automatiskt
på maten med exakt rätt tryck.
Du kan glömma smörgåsar som är
tillplattade eller inte tillräckligt krispiga,
med SpeeDelights funktion Perfect
Squeeze blir det alltid rätt tryck!

Idea
Matcher

En obegränsad
meny med
Idea Matcher
Med SpeeDelight kan du ge
utlopp för din fantasi tack vare
en mängd anpassningsbara
tillagningsprogram!
Skapa nya kreativa recept och
variera din meny i det oändliga.
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SpeeDelight:
överraska med snabb
service
SpeeDelight är 3 gånger snabbare än en standardgrill vilket innebär
perfekt grillade smörgåsar med grillränder på mindre än 1 minut!
Kontaktplattorna och den infraförda strålningen når 100–250 °C och
produktens kärntemperatur når 60 °C på ett ögonblick.
Servera perfekt mat rekordsnabbt och optimera din värdefulla tid.
Du kan använda extratiden till precis vad du vill!

3 gånger
SNABBARE

1 minut
till

W!

WO

Snabb
tillagning

Automatisk
locklyftning

Lätt att
använda

God mat, förvånansvärt
snabbt.

Locket öppnas automatiskt
när snackmålet är klart.
Servera och upprepa!

SpeeDelights handtag är
ergonomiskt utformat och
låsmekanismen är enkel att öppna.
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Kreativ matlagning har
aldrig varit enklare
Experimentera fram nya kreativa recept och låt sen SpeeDelight göra
jobbet!
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Med SpeeDelight kan det inte bli enklare: Plug-and-play-installation,
användarvänlig kontrollpanel, ingen ventilationskåpa krävs och
dessutom är kontaktplattorna enkla att rengöra.

E GÅ

Minimal ansträngning för
maximal prestanda
Ingen erfarenhet eller särskilda kunskaper krävs av
användaren. Du får samma jämna kvalitet på maten oavsett
vem som använder SpeeDelight..

Problemfritt
underhåll
Det avtagbara locket, ventilationsfiltren och den
genomtänkta designen garanterar enkel åtkomst
och rengöring.
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SpeeDelight:
Smart & innovativ
I en klass för sig med följande
spännande funktioner:

Upp till

60 %

energibesparing

Energieffektiv
Det exklusiva energisparläget är bra för miljön och din lönsamhet. När meddelandet om viloläge
visas stänger du locket och förbrukar på så sätt 60 % mindre energi!

Enkel att underhålla
Snabb åtkomst till invändiga komponenter gör underhållet enkelt när du får besök av en
Electrolux Professional auktoriserad servicetekniker.

Effektiv och ergonomisk
SpeeDelight är snabb att installera och kräver ingen ventilationskåpa eller extra utrymme på
sidorna.
Det innebär att du kan placera den var som helst på din bänk! Grillens ergonomiska funktioner
inkluderar mjuka kanter, robust handtag, ett självreglerande lock och en extra stor display.
Alla värden för hastighet, energiförbrukning och kostnadsbesparingar har beräknats utifrån de
grundläggande tester som utförts av Electrolux Professional FoU-laboratorieteam.

24/7 smart
anslutning
SpeeDelight är så mycket mer än en fristående maskin: den passar perfekt till din
restaurangs hanteringssystem så att du kan dra nytta av dina dataflöden.
Föreställ dig att du äger en snabbmatskedja: Tack vare USB-porten och WiFifunktionen kan du spåra, uppgradera och dela menyer med valfri mobil enhet, dra
nytta av fjärrhantering av recept, program och prestanda samt övervaka alla varningar
och felfunktioner.
Synka dina restauranger, även om de är geografiskt utspridda.
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SpeeDelight kommer
att revolutionera din
verksamhet
Vilken är din?
SpeeDelight är den geniala lösningen för alla versamheter som vill servera god mat med rekordfart. så som pubar
och barer, snabbmatsrestauranger, caféer och matbutiker. Locka nya kunder med en frestande meny och få din
verksamhet att blomstra.

Enormt mångsidig
Obegränsade menyer för olika matserveringsverksamheter.
SpeeDelight: När kvalitet möter kreativitet, oavsett inriktning!

Stilren look
SpeeDelight har en ergonomisk, stilren design. Visa upp den för dina
kunder och överraska dem med goda snackmåltider.

Håll kontakten med ditt team
Via remote interaktion med dina systerföretag kan du dagligen
dela recept, program och prestanda. SpeeDelight knyter samman
restaurangerna och gör så att din kedja kan nå sin fulla potential.

Träffa våra vänner och se hur SpeeDelight
har gjort dem gladare än någonsin!

PUBAR OCH BARER

SNABBMATSRESTAURANGER

CAFÉER

MATBUTIKER
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Pubar och
barer
Läckra smörgåsar som
passar till ölsortimentet.
Med SpeeDelight i köket kan du skapa en gourmetmeny: Även din mest oerfarna
personal kommer att kunna servera det allra bästa till dina gäster.
Kunderna kommer att uppskatta dina klassiska smörgåsar och se fram emot att prova
nya när de umgås med sina vänner eller tittar på en match. Med hjälp av Triple Play och
Perfect Squeeze kommer dina krispiga, läckra rätter att göra din bar eller ditt café till ett
stamställe!

”SpeeDelight ger mig all tid jag
behöver för att göra avancerade
smörgåsar och upptäcka nya
recept. Människor kommer till
min pub för att prata, njuta av
en lokal öl och smaka på en av
mina läckra, krispiga smörgåsar.
Kvaliteten på menyn har fått
verksamheten att blomstra. Den
klassiska smörgåsen som mina
kunder älskar är:
Black angus Philly steak.”
Du hittar receptet på sidan 18.
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Snabbmatsrestauranger
Mer kreativ kvalitet
på rekordtid.
SpeeDelight är lösningen för verksamheter på språng: Häpna över snabbheten och den
höga prestandan, multifunktionaliteten och användarvänligheten. Varje funktion hjälper
dig att optimera arbetsflödet: Triple Play’s tre tillagningstekniker gör tillagningen med
rekordfart, medan Has Your Back-funktionen garanterar noll brända smörgåsar.
Kombinera snabb service med överlägsen kvalitet och gläd dig över att inte behöva
slösa bort tiden.

”I min bransch, där allt måste gå
fort, letade jag efter en lösning
som skulle underlätta arbetet
för min personal. SpeeDelight
är fantastisk: den är full av
funktioner och tillreder utsökt mat
snabbt. Min personal behöver
inte stressa och är mer effektiv
nu.
En lokal favorit hos oss är
vegetarisk
hummusrulle.”
Du hittar receptet på sidan 18.
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Caféer
Se till att kunderna återvänder genom
att servera oförglömliga bakverk.
Låt dina kunder koppla av och slippa stå i kö. SpeeDelight kan revolutionera din meny
och förbättra hur du hanterar dina resurser. För att stå ut från mängden behöver du en
innovativ lösning som är enkel att installera, använda och underhålla.
Med Has Your Back-funktionen vet du att maten inte kommer att brännas vid, så du kan
lugnt trycka på knappen och ta hand om några kaffebeställningar medan SpeeDelight
gör sitt jobb. Allt är under kontroll.

”Kunderna kommer hit eftersom
de älskar vårt kaffe. Men för att
komplettera vår frukostmeny
behövde vid SpeeDelight. Den är
enkel att använda även om vi är
baristor och inte kockar och den
har definitivt gett fler kunder.
Vår frukostmacka är ett perfekt
sätt att börja dagen.”
Du hittar receptet på sidan 19.
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Matbutiker
Gourmetkvalitet på all lokal
mat som finns i sortimentet.
Förväntar sig dina kunder ett brett utbud av välsmakande rätter?
Gör dem nöjda med SpeeDelight! Med Idea Matcher släpper du fram din kreativa sida
med snabbknappar för en mängd olika tillagningsprogram. Även de mest kräsna foodiekunderna kommer att bli nöjda med dina färska paninis, burritos eller vegetariska pizzor.

”Jag öppnade min butik för
att erbjuda ett alternativ till
snabbmat och servera kreativa
måltider med ingredienser
av hög kvalitet. Med sina
flexibla tillagningsprogram var
SpeeDelight precis vad jag
behövde för att komma igång.
Prova gärna min populära pizza
med getost och svamp”
Du hittar receptet på sidan 19.
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SpeeDelight har
något för alla
Vilken är din favorit?

Pubar och
barer
60
sekunder
till

!

WOW

Snabbmatsrestauranger
40
sekunder
till

!

WOW
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Black angus Philly steak
Brödtyp: Paninibröd.
Ingredienser: Black Angus-rostbiff,
karamelliserad lök, grön paprika,
provolonost.
Klar på: 60 sekunder
På en timme kan du servera: 50–55 st.

Vegetarisk hummusrulle
Brödtyp: Tunnbröd.
Ingredienser: Hummus,
babyspenatblad, röd paprika, rödlök,
skivad avokado.
Klar på: 40 sekunder
På en timme kan du servera: 70–75 st.

SpeeDelight är perfekt för en mängd recept och menyer: Här är några idéer som dina
kunder kommer att uppskatta.
Har du en variant som du älskar? Dela den med oss och andra SpeeDelight-fans!
Besök vår hemsida och våra sociala mediekanaler och upptäck fler idéer för
smörgåsar, burritos, tacos, pizza och mycket mer. Med SpeeDelight i köket behöver dina
kunder inte vänta länge på en krispig och välsmakande snackmåltid!

facebook.com/ElectroluxProfessionalSweden
youtube.com/user/ElectroluxPro
twitter.com/electroluxpro
electroluxprofessional.com

Caféer

Frukostmacka

60
sekunder
till

!

WOW

Matbutiker
90
sekunder
till

!

WOW

Brödtyp: Sandwichbröd.
Ingredienser: Pocherat ägg eller
äggröra, skinka, cheddarost, majonnäs.
Klar på: 60 sekunder
På en timme kan du servera: 50–55 st.

Pizza bianca med
getost och svamp
Ingredienser: Pizzadeg, mozzarella,
getost, shiitake eller annan svamp.
Klar på: 90 sekunder
På en timme kan du servera: 35–40 st.
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Spar pengar
som du kan
återinvestera i
verksamhetens framtid

Lösning som spar

pengar

Föreställ dig att du äger en snabbmatsrestaurang som i genomsnitt serverar 180
smörgåsar varje dag, 7 dagar i veckan, med en arbetstid på 10 timmar om dagen.
SpeeDelight förbrukar mindre än hälften så mycket elektricitet jämfört med andra
lösningar som använder mikrovågssystem, vilket ger stora besparingar!
När du investerar i en SpeeDelight arbetar den för dig och din framtid: Den betalar sig
snabbt och låter dig investera i nya SpeeDelight i takt med att din verksamhet växer och
expanderar.
*K
 ontakta Electrolux Professional för mer information.

En investering
som lönar sig
Med SpeeDelights unika
energisparläge kommer din
investering att betala sig
inom ett år!

+
En blomstrande
verksamhet
Genom att investera i
en SpeeDelight kan du
producera och sälja fler
snacks= Mer pengar in!

=
En mycket
god cirkel!
Återinvestera pengarna i nya
SpeeDelight och se hur din
verksamhet växer.
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Tillbehör och
rengöringsartiklar för
förstklassigt underhåll
För att hålla din SpeeDelight i toppform och säkerställa prestandan är det viktigt att du
använder rätt tillbehör och förbrukningsartiklar. Vi rekommenderar dig att alltid använda
Electrolux Professional’s tillbehör och rengöringsmedel.
Medföljande tillbehör: Ingår alltid vid köp av en SpeeDelight snackgrill

Rengöringsborste

Stekspade

för att ta bort brödsmulor från
grillplattan och tillagningsytorna.
PNC 653623

för att ta bort brödsmulor från
grillplattan och tillagningsytorna.
PNC 653625

Glasskydd

Gummiben

för att skydda glaset när du
rengör den övre plattan.
PNC 653527

4 st gummiben, 26 mm höga.
PNC 653792

Övriga tillbehör: Finns att köpa som tillval till din SpeeDelight snackgrill

Sprayflaska

Avtagbar räfflad teflonplatta

Sprayflaska 0,5 l för
rengöringsmedel
PNC 653695

för enkelt underhåll.
PNC 653787

Det går även att köpa nedan fötter samt connectivity hubbar som tillval:
•
•
•
•

4 rostfri fot - 76 mm höjd, PNC 653791
4 gummifot - 40mm höjd, PNC 653793
CONNECTIVITY HUB (ROUTER), PNC 922697
CONNECTIVITY HUB (ROUTER+SIM), PNC 922705
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Essentia
Teamed to serve you.
Anytime, anywhere
Essentia tar begreppet service till en helt ny nivå. En dedikerad tjänst som blir en av dina
främsta fördelar. Ett pålitligt, världsomspännande servicenätverk, en rad skräddarsydda
exklusiva tjänster och en innovativ teknik ger dig det stöd du behöver och tar hand om
dina produkter och processer.
Du stöds av fler än 2 200 auktoriserade servicepartners,10 000 kvalificerade tekniker i
över 149 länder och över 170 000 lagerförda reservdelar.

Vårt servicenätverk,
alltid tillgängligt

Serviceavtal
kan du lita på

Vi är redo och fast beslutna att hjälpa dig med ett
unikt servicenätverk som gör ditt arbetsliv enklare.

Du kan välja mellan olika flexibla, skräddarsydda
servicepaket som är anpassade till dina affärsbehov och
erbjuder en mängd alternativ för underhåll och support.

Håll din utrustning
i gott skick
Korrekt underhåll enligt Electrolux Professionals
handböcker och rekommendationer är avgörande
för att undvika oväntade problem. Electrolux
Professional Customer Care erbjuder en mängd
skräddarsydda servicepaket.
För mer information, kontakta din Electrolux
Professional auktoriserade servicepartner.

Se videon
och ta reda
på mer!
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OnE, din digitala
assistent
Anslut din SpeeDelight OnE, Electrolux Professional’s webbplattform, och få
värdefulla kunskaper som hjälper dig att optimera prestandan och förbättra
effektiviteten i din verksamhet.

Förbättra ditt arbetsliv
OnE ger dig fjärrstyrning av dina arbetsmoment.
Det spar tid som du kan använda till
verksamhetens kärnaktiviteter.

Tjäna mer

Electrolux
Professional

OnE hjälper dig att minska
förbrukningen till ett minimum
och optimera effektiviteten i din
verksamhet. Detta kommer i sin tur att
maximera dina vinster.

Öka din prestanda
OnE ger dig kunskap om hur du kan
organisera ditt produktionsflöde på ett
bättre sätt, vilket förbättrar din produktivitet
och kvalitet och hjälper dig att uppfylla de
högsta kvalitetsstandarderna.

Maximera drifttiden för
din utrustning
OnE hjälper dig att planera underhållet vid rätt
tidpunkt. På så vis drar du nytta av maximal
drifttid och kan samtidigt minska kostnaderna
för oförutsedda driftstopp.

En värld av digitala lösningar
som förenklar ditt arbete och
hjälper din verksamhet att
utvecklas. Dra nytta av ett
växande utbud av tjänster
som utformats för dig.

Skanna

och upptäck hur våra
kunder drar nytta av
SpeeDelight och OnE
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Excellence är centralt i allt vi gör.
Genom att förutse våra kunders behov strävar vi efter
Excellence med våra människor, innovationer, lösningar och
tjänster. Vi vill göra våra kunders arbetsliv enklare,
mer lönsamt - och verkligt hållbart varje dag.

Följ oss på

Excellens
med miljön i åtanke
Alla våra fabriker är ISO 14001-certifierade
 lla våra lösningar är utformade för låg
A
förbrukning av vatten, energi, kem och skadiga
utsläpp
 nder de senaste åren har över 70 % av våra
U
produktfunktioner uppdaterats med våra kunders
miljöbehov i åtanke
 år teknik följer RoHS- och REACH-direktiven och
V
är över 95 % återvinningsbar
 åra produkter är 100 % kvalitetstestade av
V
experter

Företaget förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Bilderna är inte avtalsbindande.

www.electroluxprofessional.com

