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Næste generation af 
højhastighedsovne

®



Morgenmad Frokost Middag

Den NYE Merrychef conneX®-serie – giver hurtigere service, 
forkorter takeaway-køerne og maksimerer fortjenesten.
Den nye Merrychef conneX®-serie er udviklet på baggrund af mere end 70 års 
viden om højhastighedsovne med fokus på brugerens behov og kundernes krav.

Markedets mest kompakte højhastighedsovn kan tilberede, riste, genopvarme 
og grille. Den kan virkelig gøre det hele, og det farvekodede Merrychef-tilbehør 
gør det nemt at tilføje plantebaserede menupunkter uden at skifte udstyr.

Merrychef conneX®-serien introducerer den næste generation af en digitalt 
forbundet styreenhed med en brugervenlig berøringsskærm, der giver alle 
i teamet mulighed for at levere den ensartede høje kvalitet af varme madvarer, 
som kunderne efterspørger. Køkkenpersonalet elsker det, da de kan fortsætte 
betjeningen og undgå lange køer, mens maden tilberedes.

Merrychefs ovne bliver udsat for omfattende produkt- og funktionstest for at 
sikre høj kvalitet og pålidelighed. Den løbende kulinariske support fra vores 
globale team af kokke og eftersalgsservice fra vores uddannede serviceteam 
sikrer, at du leverer optimal service til dine kunder samt tilbyder en alsidig menu 
og en servicehastighed, der maksimerer din fortjeneste.

Vi præsenterer det nye talent til dit køkken

Merrychef conneX® 
er født forbundet ...

... fuldt uddannet ...
... og klar til arbejde.

Wi-fi- eller Ethernet-forbindelse er standard, og giver 
adgang til branchens førende, åbne cloud-platform, 
KitchenConnect®. 

Du behøver ikke længere at være på stedet for at 
administrere dit udstyr. Med KitchenConnect® kan 
du fjernovervåge alle dine ovne. Du kan oprette, 
ændre og opdatere dine menuer og se, hvordan 
dit udstyr fungerer og bruges, uanset hvor du er!

Med over 100 lækre opskrifter 
forprogrammeret af vores globale 
kokketeam skal du blot vælge din menu, 
trykke og starte! Den nye betjeningsenhed 
fungerer intuitivt ligesom din mobiltelefon, 
så personalet hurtigt bliver dus med, 
hvordan Merrychef conneX®-ovnen 
betjenes og kan levere ensartede, 
lækre resultater for alle ordrer.

Pizza Bagte kartofler ForårsrullerPanini

Laks Makaroni med ost MuffinKanelsnegl 
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Det allernyeste inden for højhastighedsovne

... Flot
Kompakt, strømlinet og elegant, så den 
passer ind overalt. Denne serie har en ny 
7" HD-skærm i en robust glasramme med et 
moderne, æstetisk design, der er velegnet 
til placering frit fremme hvor som helst.

Merrychef conneX®-serien fås i rustfrit stål eller kulsort med enten et 
12” (30,5 cm) ovnrum eller det nye, banebrydende 16” (40,5 cm) ovnrum. 
Det større ovnrum giver dig mulighed for at levere ensartet mad af høj 
kvalitet efter behov samt fleksibilitet til hurtigt at tilberede et "parti", 
så du hele tiden har populære fødevarer klar og kan styre udsving 
i efterspørgslen og undgå kødannelse.

Let at installere
UL-certificeret uden aftræk, emhætte 
ikke påkrævet. Standardstrømenheder 
fungerer via almindeligt stik med lav 
strømstyrke.

Pålideligt DNA
Høj hastighed
Leverer hastigheder op til 80 % 
hurtigere end en almindelig ovn med 
det mindste energiforbrug i forhold til 
ovnrummets størrelse sammenlignet 
med andre høhastighedsovne på 
markedet.

Nem at bruge
Forprogrammerede menuer 
og en easyTouch® ikonstyret 
berøringsskærm garanterer 
repeterbare resultater med høj 
kvalitet. Eliminering af sprogbarrierer 
og minimering af uddannelsestid, 
driftsfejl og madspild.

Kompakt og alsidig
Største ovnrum med det mindste 
pladskrav sikrer at du kun behøver et 
stykke udstyr for tilberedning af en 
bred vifte af madvarer.

Energibesparende
Hurtig forvarmnings- og nedkølingstid 
og lavt energiforbrug i standby 
reducerer energiomkostningerne, 
når ovnen ikke er i brug.

Støjsvag drift
Fungerer ved (< 48 dBA), hvilket sikrer, 
at kundemiljøet ikke forstyrres.

Kraftfuld teknologi
Den perfekt afbalancerede tri-pleX-
teknologi leverer maksimal ydeevne, 
hvilket sikrer, at maden tilberedes 
ensartet uden at spilde energi.

+
med luft accelereret 
gennem en stråleplade

Mikrobølger Varmluft Stråling

 tri-pleX-teknologien kombinerer:
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Den mest kompakte 
højhastighedsovn med 
de hurtigste hastigheder. 

Den næste generation af Merrychef

Farvekoordineret 
tilbehør udvider 
din ovns alsidighed.

Ved at bruge det 
farvekoordinerede 
tilbehør kan du 
skifte mellem kød- 
og plantebaseret 
mad uden at skulle 
rengøre udstyret.

Frontmonteret luftfilter 
med let adgang

Nem at rengøre, ovnrum 
i rustfrit stål med afrundede 
hjørner og glatte overflader

Konstant kølige 
ydersider, så der 
ikke er behov for 
frirum omkring 
udstyret

Passer på en 600 
mm bordplade

USB-nøgle til 
manuel menu- og 
softwarestyring

Opbevar 
tilbehør oven 
på enheden

Avanceret, brugervenlig 
7" HD-berøringsskærm

Meget robust glasramme

12” x 12” (30,5 cm x 30,5 cm) 
ovnrum i en 14” (35,5 cm) 
bred ovn

24,4” (61,9 cm) høj

14” (35,5 cm) bred

conneX® 12 – op til 20 gange hurtigere end andre tilberedningsmetoder
Varmluft Mikrobølger Stråling Uden aftræk/katalysator Stiktype

Standardeffekt op til 
15 gange hurtigere 2200 W 1000 W Ja  Ja 13/16 A

Høj effekt op til 20 
gange hurtigere 2200 W 2000 W Ja  Ja 16/32 A

Servér velsmagende varme retter med Merrychef conneX® 12

Fisk

Vegetarisk

Kød

Allergier

Generelt
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12" nedkølet, forbagt 
grøntsagspizza med 
tynd skorpe

Ostetoast

Kinesiske 
pandestegte 
rejer

Spareribs, 
kyllingevinger 
og kartoffelbåde

1 min. 
30 sek.

50 sek.

60 sek.

2 min. 
20 sek.

Alle tilberedningstider kan variere afhængigt af kvaliteten og mængden af mad.



Hvis du placerer maden på underlag og plader, 
holder du ovnene fri for mad og fedt, hvilket 
reducerer rengøringstiden betydeligt.

Den næste generation af Merrychef

Skræddersyet udvalg 
af Merrychef-tilbehør 
til alle ovne – se det 
hele på:
https://www.merrychef.com/
products/accessories

Frontmonteret luftfilter med 
nem adgang

Nem at rengøre, ovnrum 
i rustfrit stål med afrundede 
hjørner og glatte overflader

Konstant kølige 
ydersider, så der 
ikke er behov for 
frirum omkring 
udstyret

Passer til en 700 mm 
bordplade

Opbevar 
tilbehør oven 
på enheden

Avanceret, brugervenlig 
7" HD-berøringsskærm

Meget robust glasramme

16” x 16” (40,5 cm x 40,5 cm) 
ovnrum i en 18” (45,5 cm) 
bred ovn

24,4” (61,9 cm) høj

18” (45,5 cm) bred

Servér større mængder velsmagende varme retter med Merrychef conneX® 16
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16" nedkølet, forbagt 
grøntsagspizza med 
tynd skorpe

4 mozzarella- og 
tomatpanini

12 pølsehorn
Fiskefingre og 
pommes frites

1 min. 
30 sek.

1 min. 
50 sek.1 min.

1 min.

Alle tilberedningstider kan variere afhængigt af kvaliteten og mængden af mad.

USB-nøgle til 
manuel menu- og 
softwarestyring

conneX® 16 – op til 20 gange hurtigere end andre tilberedningsmetoder
Varmluft Mikrobølger Stråling Uden aftræk/katalysator Stiktype

Høj effekt op 
til 20 gange 
hurtigere

3200 W 2000 W Ja  Ja 16/32 A

Det største ovnrum med 
det mindste fodaftryk. For 
mest mad på kortest tid.



Morgenmad Frokost Middag

Den næste generation af styreenheder

Bag 7" HD-berøringsskærmen finder du 
hjernen!
Den kapacitive berøringsskærm giver dig mulighed for at trykke, rulle og 
trække ikoner ligesom på en mobiltelefon. Det er meget intuitivt at bruge, 
og personalet bliver hurtigt bekendt med, hvordan ovnen betjenes.

Den nye easyTouch®-software er en betydelig forbedring af betjeningen af en 
højhastighedsovn. Den giver mulighed for nem tilpasning af både skærmen og 
betjeningen af ovnen, hvilket giver alsidighed til at styre niveauet af interaktion, 
som personalet har med styreenheden, og fleksibiliteten til at skabe en menu 
med varm mad, der passer til enten meget travle eller mere stille driftsperioder.

Press & GoRecipe Creation Cookbook

Preheat Settings Clean
easy

ToUCH

System i tre niveauer

Oprettelse af opskrifter – 
skab eller tilpas opskrifter
Fuldt fleksibel programmering gør det muligt at indstille 
temperatur, tid, blæser og mikrobølgeeffekt individuelt, når der 
skabes en opskrift, hvilket giver fleksibilitet til hurtig tilberedning 
eller langsom bagning med ubegrænset opskriftslagring.

Indstillinger – tilpas ovnen, så den passer til din drift
Rul gennem indstillingerne, vælg mellem 
37 sprog, udforsk det omfattende medie- og 
lydbibliotek med mad- og instruktionsbilleder, 
skift pauseskærme og betjeningslyde, og skift 
endda dine ovnrengøringspræferencer. 

Der er også en ovnplanlægger, så du kan 
programmere, hvornår din ovn er tændt og 
slukket, og som giver vejledning til personalet, 
hvilket øger driftseffektiviteten.Settings

Tilstandene Hurtig servering, Fuld servering og Manuel betyder, at du kan 
justere ovnbetjeningen, så den passer til dine behov, fra låsning af kogebøger 
for at forhindre redigering, til manuel justering af indstillinger for hver kok.

Kogebog – forprogrammerede menuer
Vælg mellem mere end 100 lækre opskrifter, der allerede 
er forprogrammeret på ovnen, fra panini til bagte kartofler. 
Disse opskrifter, der er udviklet og testet af kokke, giver en 
ensartet menu af varme retter af høj kvalitet.

Tryk og start-tilstand er designet til begrænsede menuer 
eller foretrukne menuer, hvor der kun kræves ét klik på 
et madikon. Andre tilstande giver fleksibilitet på op til tre 
valgniveauer.

Cookbook

Press & Go

1 Kategori

2 Produkt

Indbygget statistik og diagnosticering
Styreenheden i Merrychef conneX® har indbygget ovnstatistik, der visuelt viser ovnens 
ydeevne og fremhæver brugsoplysninger, som f.eks. at ovndøren er blevet åbnet, 
før en tilberedningscyklus er fuldført.
Madvarestatistikker giver dig mulighed for øjeblikkeligt at se de mest populære 
menupunkter, uanset om du tilbereder frisk eller frossen mad, og hvornår 
efterspørgslen er størst i løbet af dagen.
Indbygget servicediagnosticering hjælper også serviceteknikere med hurtigt at diagnosticere 
eventuelle fejl, der kan opstå, hvilket minimerer serviceomkostninger og nedetid for udstyret. 

50%00:20 50%260c
Wrap croissant in crisping film
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Mozzarella 
og tomat

Bacon 
og pølse

Tun 
og ost

2 3 43 Portion



Født forbundet ... Wi-fi- og Ethernet-klar som standard

I de første 12 måneder efter du har købt din ovn, kan du få adgang til et 
GRATIS abonnement på KitchenConnect®. Dette giver dig mulighed for at 
se udstyrsdata til både overvågning og diagnosticering på tværs af alle dine 
ovne, fjernsende menuer til dine ovne og administrere dine ovnindstillinger.

Efter de 12 måneder får du mulighed for at abonnere på KitchenConnect®, 
som kan fornys månedligt eller årligt.

KitchenConnect®-adgang/-abonnement 

Via KitchenConnect® får du adgang til den NYE online menuadministration

• Få adgang til og vælg opskrifter fra et omfattende bibliotek af globale retter, 
eller opret nye/rediger eksisterende opskrifter ved hjælp af det online værktøj 
til opskriftsoprettelse. 

• Download opskrifter på en USB-nøgle, så du nemt kan uploade dem til din ovn.
• Med et KitchenConnect® -abonnement kan du fjernsende opskrifter eller menuer 

direkte til din forbundne ovn.

Online menuadministration

Når du har oprettet forbindelse til wi-fi 
eller Ethernet, skal du blot registrere dig for 
at få adgang til Welbilts brancheførende 
åbne cloud-platform, KitchenConnect®. 
Oplysninger derfra giver mulighed 
for forbedret effektivitet, reducerede 
omkostninger og forbedret fødevarekvalitet.

Wi-fi

Ethernet

TIL

Fjernovervåg køkkenudstyr på tværs af alle 
dine placeringer fra enhver pc/Mac, tablet 
eller mobilenhed.

Gør opdatering af opskrifter enklere. Du kan til enhver tid 
sende enkelte opskrifter, nye menuer eller sæsonbestemte 
produkter til dine ovne.

Få brugs- og produktionsstatistik efter ovn, butik eller region.

Øg kvaliteten af dine produkter ved at overvåge og forbedre 
personalets brug, f.eks. oplysninger om åbning af døren 
under tilberedningen samt rengøring af skærmen.

Reducer serviceopkald, og forøg udstyrets oppetid 
med øjeblikkelig registrering af tekniske problemer 
og forslag til grundlæggende løsninger.

Udvider dine muligheder



Når du får den, får du ro i sindet

Yderligere oplysninger om forhandlere, 
service og vores brancheførende 
kulinariske support fås på 
www.merrychef.com

Det er af afgørende betydning for os, at du 
er tilfreds med vores produkter. Med over 
70 års erfaring med design og produktion af 
højhastighedsovne kan du være sikker på et 
præcisionsfremstillet apparat af høj kvalitet.
Merrychef conneX®-serien har et indbygget selvdiagnosticeringssystem 
med fuld garanti og servicesupport, der giver ro i sindet.

Understøttet af KitchenCare®

Welbilts brancheførende supportservice KitchenCare® omfatter 

•  Et globalt netværk af autoriserede servicepartnere, der leverer en 
komplet eftersalgsservice.

• Et Merrychef-træningskursus og teknisk support for teknikere i marken.

• Reservedele og eftersalgstilbehør.

• Udvidede garantimuligheder.
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Welbilt tilbyder fuldt integrerede køkkensystemer, og vores produkter understøttes 
af KitchenCare®-eftersalgsdele og -service. Welbilts udvalg af prisvindende mærker 
omfatter Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, fitkitchen®, Frymaster®, 
Garland®, Kolpak®, Lincoln®, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® og Multiplex®.

Sætter innovation på bordet • welbilt.com




