
Pep

Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.com/professional

Plug & Play

Electrolux Professional
High Speed Cooking

SpeeDelight PEP:
Een snelle hap 
was nog nooit zo lekker

Alle afbeeldingen zijn louter voor illustratieve doeleinden.

Excellence
met bijzondere aandacht voor het milieu

► Alle Electrolux Professional-fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd
► Alle Electrolux Professional-oplossingen zijn ontworpen om het minimum te verbruiken  
 op het gebied van water, energie en detergent en met lage emissies in het milieu
► De afgelopen jaren zijn meer dan 70% van Electrolux Professional-oplossingen   
 vernieuwd en ontworpen met oog voor de behoeften van de klant en met bijzondere  
 aandacht voor het milieu.
► Alle Electrolux Professional-oplossingen voldoen aan ROHS en REACH  
 en zijn voor meer dan 95% recycleerbaar.
► Alle Electrolux Professional-oplossingen zijn  
 100% getest op kwaliteit en alle functies worden 
 individueel gecontroleerd door deskundige technici.
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Perfect Squeeze

PS
Idea Matcher

IM

Has Your Back

TP
Triple Play

UNIQUE 
in the industry

PERFECT SQUEEZE
Een intelligente grillplaat 
De bovenste plaat oefent 
automatisch de juiste druk 
uit op uw snack.
 
Uw snacks:
broodjes die te veel geplet zijn of 
niet krokant genoeg zijn behoren 
tot het verleden

IDEA MATCHER
Inspirerende interface 
Laat uw fantasie de vrije loop. De 
in te stellen bereidingsopties zijn 
makkelijk in gebruik en de quick-start 
knoppen zorgen voor een quasi 
ongelimiteerd menu. 
 
Uw snacks:
een quasi ongelimiteerd menu

GROENE TECHNOLOGIE
Sluit het deksel nadat u de voeding 
er uit hebt genomen en de standby 
modus zal tevoorschijn komen. 
SpeeDelight PEP gaat in Energy Saving 
mode en verbruikt 60% minder energie.

GESTROOMLIJND EN ERGONOMISCH
Snel te installeren, geen ventilatie nodig: zet 
het toestel gewoon op uw toonbank waar 
het voor u best past. Afgeronde hoeken, 
stevige handgrepen, een zelfbalancerend 
deksel en een extra-large display.

24/7 SMART VERBINDING
Via de USB poort en de wifi-
mogelijkheden van de Speedelight PEP, 
kunt u prestaties, trends in receptuur en 
gepersonaliseerde statistieken volgen en 
tegelijkertijd 24/7 in sync blijven met uw 
keten. Elke waarschuwing of foutmelding 
wordt ook opgeslagen! De interface 
is gebruiksvriendelijk en werkt met elk 
mobiel toestel (smartphone of tablet). 

GEMAK IN ONDERHOUD
Snelle toegang tot de interne 
componenten maakt service een makkie 
bij het bezoek van een service monteur. 
Veilig en eenvoudig om te gebruiken, 
veilig en eenvoudig om te onderhouden. 

GELD-BESPAREND 
Bespaar tot €500* over een heel jaar! 
SpeeDelight PEP gebruikt maar de 
helft van de elektriciteit die nodig is 
voor andere systemen die microwave 
technologie gebruiken.  
*Neem contact op met Electrolux Professional voor details.

SpeeDelight PEP
Voor kleine 
dynamische zaken

360° 
innovatie

Wat het verschil maakt voor 
een kleine onderneming is een 
flexibele oplossing die u mobiel 
houdt: gemakkelijk verplaatsbare 
technologie die snel aanpasbaar 
is aan de groeiende en steeds 
veranderende vraag uit de markt; 
technologie die zich aanpast aan 
uw creativiteit en drive. Serveer 
super smaakvolle gerechten 
on-the-go. Breid uit, verander, 
verbreed en zie uw winst groeien!

MEER WETEN?
BEZOEK ONS HIER:

facebook.com/electroluxprofessionalbe
facebook.com/electroluxprofessionalnetherlands

Electroluxprobenelux

twitter.com/ElectroluxProBE

twitter.com/ElectroluxProNL

professional.electrolux.be

professional.electrolux.nl

TRIPLE PLAY
Ongeëvenaarde prestaties
Chefwaardige snacks 
dankzij de combinatie van 3 
bereidingstechnologieën:   
contactgrill, infraroodstraling 
en microgolven.

Uw snacks:
krokant aan de buitenkant, perfect 
gaar aan de binnenkant

HAS YOUR BACK
Klaar en geen zorgen meer 
Druk op de knop en u bent klaar: 
het deksel komt automatisch 
omhoog  wanneer uw snack klaar is.

Uw snacks:
ze branden niet aan en u kunt met 
een gerust gevoel iets anders doen! 

►RECORDKWALITEIT
 Laat u verbazen door onze supersenlle 
 drievoudige kooktechnologie. Uw snacks gaan  
 perfect krokant aan de buitenkant en nèt goed aan  
 de binnenkant zijn in minder dan 1 minuut.

►BLIJF IN SYNC
 Connecteer en integreer 
 perfect in het    
 management systeem 
 van uw zaak 

Exclusieve eigenschappen die 
perfectie koppelen aan uw pep

bewegingsvrijheid, 
dynamiek en 
aanpassingsvermogen

GENIET 
VAN 
MOBILITEIT 
IN ELKE 
MOGELIJKE 
VORM 
EENDER WAAR 

►
CUSTOMER CARE
Met het SpeeDelight PEP Advantage 
pakket, zijn one-size-fits-all oplossingen 
voor onderhoud verleden tijd. Onze 
dienstverlening is aangepast aan uw 
specifieke noden. Een compleet gamma 
aan accessoires en verbruiksproducten 
houden uw SpeeDelight PEP in 
topconditie.

Nieuw!


