
Veľké množstvo grilovaných pokrmov zanecháva veľa úporných nečistôt, ktoré blokujú konvektomat iCombi Pro vo 
varení iných pokrmov. To však neplatí s funkciou iCareSystem. Okrem iného s ultrarýchlym medzičistením len za 12 
minút. Preto je možné rovno pokračovať s brokolicou bez prenosu chutí alebo rušivých pachov. A pokiaľ ide o hygienu 
na konci dňa, iCombi Pro vám povie, či je silno, stredne alebo mierne znečistený. Vy sa potom rozhodnete, či spustíte 
čistenie ECO alebo štandardné čistenie. Samozrejme s odvápnením. Samozrejme cez noc. Samozrejme vždy super čisté 
a s použitím polovičného množstva chémie v bezfosfátových čistiacich tabletách . iCombi Pro si pamätá vaše 
preferencie a nabudúce vám ukáže vhodný čistiaci program. S funkciou iCareSystem šetríte čistiace prostriedky, vodu, 
čas a urobili ste maximum pre hygienu, úsporu prevádzkových nákladov a ochranu životného prostredia.

Ultrarýchle medzičistenie:
Ak zariadenie iCombi Pre vzhľadom k silnému znečisteniu vyžaduje vyčistenie aj v medzičase, zvládne sa to teraz 
veľmi rýchlo: stačí vložiť tablety do zariadenia iCombi Pro a asi o 12 minút neskôr už môžete pracovať ďalej s čistým 
zariadením. To je práve dostatok času na prípravu ďalšej várky pokrmu. Ideálne pre kuchyne, ktoré varný systém 
potrebujú po celý deň. Ultrarýchle medzičistenie navyše skracuje neproduktívne doby a zvyšuje účinnosť pri 
každodennej práci v kuchyni.

Účinné čistenie a odvápňovanie:
Systém iCareSystem je natoľko inteligentný, že rozpozná aktuálny stupeň znečistenia zariadení iCombi Pro, zobrazí 
vám ho a na tomto základe predloží jasné odporúčania na čistenie. Vrátane množstva čistiaceho prostriedku a 
odvápňovača, ktoré sú nevyhnutné pre optimálny výsledok. Pre vás to znamená minimálne prevádzkové náklady a 
minimálne pracovné vyťaženie. Navyše môžete profitovať takmer z polovičnej spotreby čistiaceho prostriedku a zo 
spotreby vody, ktorá je nižšia až o 30%. Dokonca odpadajú aj náklady na zmäkčovanie alebo na ručné odvápňovanie 
vody, pretože zariadenie iCombi Pro sa v prípade potreby automaticky odvápni. A podľa vašich individuálnych potrieb 
si môžete pomocou techniky pretiahnutia a pustenia na displeji vytvoriť a uložiť individuálny plán čistenia plne 
prispôsobený vašim prevádzkovým hodinám a hygienickým potrebám. iCombi Pro sa v stanovených časoch prihlási 
automaticky a vy budete mať vždy hygienicky čisté a dobre udržiavané zariadenia.

Čistiace programy:

K dispozícii máte deväť čistiacich programov: intenzívne, stredné a ľahké čistenie, v režimoch Normal a Eco (to 
znamená menej čistiaceho prostriedku a vody, zato ale dlhší čas čistenia). Navyše môžete voliť medzi ultrarýchlym 
čistením, oplachovaním bez tabliet a leštením. Zariadenie iCombi Pro je ale natoľko inteligentné, že navrhne pre každý 
stupeň znečistenia vhodný program.

Čistiace tablety bez fosfátov:

Čistiaci prostriedok v pevnom skupenstve vo forme tabliet, ktorý sa jednoducho vloží do odtokového košíka, je nielen 
malý, ale tiež neobsahuje fosfáty a preto je šetrný voči životnému prostrediu.

Monitorovanie stavu.

Ak ovládate zariadenie prostredníctvom funkcie ConnectedCooking, môžete prostredníctvom sieťového riešenia riadiť 
tiež čistenie vášho zariadenia iCombi Pro. Pritom si u každého zariadenia pripojeného do siete môžete zobraziť stav 
jeho údržby a tiež to, ako dlho bude čistenie konkrétneho zariadenia ešte trvať. 
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