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Neste generasjons
Highspeed ovner
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Skaper flere muligheter

Vi introduserer den nye begavelsen til kjøkkenet ditt
Den NYE Merrychef conneX®-serien – gir raskere
service, reduserer køer og maksimerer fortjenesten.
Mer enn 70 års kompetanse med highspeed ovnerer innbakt i den nye Merrychef conneX®serien, og den er utformet med tanke på brukerens behov og det kundene etterspør.
Den er den mest kompakte ovnen på markedet, og utgjør en ressurs som kan koke, steke,
varme opp og grille. Den kan virkelig gjøre alt, og med det fargekodede Merrychef-tilbehøret er
det enkelt å legge til plantebaserte menyalternativer, uten å bytte utstyr.
Merrychef conneX®-serien introduserer en neste generasjons digitalt tilkoblet styreenhet med
en brukervennlig berøringsskjerm som gjør at alle i teamet kan levere varm mat med den
jevne, høye kvaliteten som kundene krever. Kjøkkenpersonalet elsker den fordi
de kan fortsette å servere og unngå lange køer mens maten tilberedes.
Merrychef-ovnene blir utsatt for omfattende produkttesting og kulinarisk testing for
å garantere høy kvalitet og pålitelighet. Den pågående kulinariske støtten som er
tilgjengelig fra vårt team med globale kokker, og ettermarkedsservicen fra vårt
kompetente serviceteam, sikrer at du kan levere optimal service til kundene
dine, tilby en allsidig meny og en hastighet på arbeidet som maksimerer
fortjenesten din.

Merrychef conneX
er født tilkoblet...

®

Wi-Fi- eller Ethernet-tilkobling er standard og gir
tilgang til den bransjeledende åpne nettskyplattformen
KitchenConnect®.
Du trenger ikke lenger være på plass for å håndtere
utstyret. Med KitchenConnect® kan du overvåke alle
ovnene dine eksternt. Du kan opprette, endre og
oppdatere menyer og se hvordan utstyret fungerer
og brukes, uansett hvor du er!

Frokost

Lunsj

... fullt opplært ...
... og klar for handling.

Middag

www.merrychef.com

Pizza

Panini

Bakte poteter

Vårruller

Laks

Pasta med ost

Kanelrull

Muffin

Over 100 deilige oppskrifter er
forhåndsprogrammert av vårt globale
kokketeam, så det er bare å velge
meny, trykke på og gå? Den nye
betjeningsenheten fungerer intuitivt,
akkurat som mobiltelefonen din, slik at
de ansatte raskt blir kjent med hvordan
de bruker Merrychef conneX®-ovnen
og leverer jevne og perfekte
resultater ved hver bestilling.I
tillegg legger vi selvsagt inn de
produktene som du trenger
ekstra.

Det aller nyeste innen highspeed ovner

... Pent utseende
Kompakt, elegant og stilig, slik at den passer
hvor som helst. Denne serien har en ny
HD-skjerm på 7 tommer i en robust
glassinnfatning med en moderne, svært
estetisk utforming som passer å ha foran
kundene, uansett bruk.

Kraftfull teknologi
Den perfekt balanserte tri-pleX-teknologien
gir maksimal ytelse og sørger for at maten
tilberedes konsekvent uten å sløse energi.

Merrychef conneX®-serien kommer i rustfritt stål eller i svart karbon med
et hulrom på 30,5 cm (12 tommer) eller med det nye, banebrytende
ovnrommet på 40,5 cm (16 tommer). Et større ovnsrom gjør at du kan
levere mat med konsekvent høy kvalitet etter behov, og gir fleksibilitet til
å lage mat raskt, slik at man kan raskt tilberede partier med populære
matvarer og håndtere variasjoner i etterspørselen for å unngå køer.

tri-pleX-teknologien kombinerer:
luft som akselereres
gjennom et perforert
+
stekebrett
Mikrobølge

Høyhastighets
varmluft

Konveksjon

Pålitelig DNA
Høy hastighet

Kompakt og allsidig

Enkel å installere

Enkel å bruke

Energieffektiv

Stille i drift

Leverer hastigheter som er opptil 80 %
raskere enn en vanlig ovn, med det
laveste forholdet mellom størrelsen på
høyhastighetsovnen og ovnsrommet
som man finner i markedet.

Forhåndsprogrammerbare menyer
og en ikondrevet easyTouch®berøringsskjerm garanterer resultater
av høy kvalitet gang etter gang.
Eliminerer språkbarrierer og minimerer
opplæringstid, driftsfeil og matavfall.

Det største ovnsrommet med den
minste størrelsen, plassbesparende,
bare ett apparat kan lage et bredt
utvalg av mat.

Rask forvarming og nedkjøling
og lavt energiforbruk i standby
reduserer energikostnadene
når ovnen ikke er i bruk.

UL-sertifisert uten avlufting,
ikke behov for avtrekkshette.
Standard strømenheter bruker
stikkontakt med lav ampere.

Fungerer ved (< 48 dBA),
unngår forstyrrelser
i omgivelsene hos kunden.

Skaper flere muligheter

Neste generasjons Merrychef
35,5 cm (14 tommer) bred

Oppbevar
tilbehør oppå
ovnen

Toppmoderne
og brukervennlig
7-tommers HDberøringsskjerm

Svært solid front av glass

30,5 x 30,5 cm
(12 x 12 tommer) ovnsrom, i
en 35,5 cm (14 tommer) bred
ovn

61,9 cm
(24,4 tommer)
høy
Utvendige vegger
som alltid er
kjølige, eliminerer
behov for klaring
rundt ovnen

Enkel å rengjøre, ovnsrom
kammer i rustfritt stål med
avrundede hjørner og
glatte overflater

Enkel tilgang til frontmontert
luftfilter

Passer til en
600 mm benkeplate
USB-minnepinne
for manuell meny- og
programvareadministrasjon

Den mest kompakte
ovnen, med de
raskeste
hastighetene.

conneX® 12 – opptil 20 ganger raskere enn andre matlagingsmetoder
Konveksjon Mikrobølge

Høyhastighets
varmluft

Uten avlufting /
katalysator

Støpsel

Standard nettstrøm
opptil 15 ganger raskere

2200 W

1000 W

Ja

Ja

13/16 A

Høy effekt opptil 20
ganger raskere

2200 W

2000 W

Ja

Ja

16/32 A

Server fantastiske varme retter med Merrychef conneX® 12
12-tommers forstekt
vegetarisk pizza med
tynn skorpe

Kinesisk wok
med reker

Ostetoast

1 min
30 sek

Ribs, kyllingvinger
og potetbåter

50 sek

60 sek

2 min
20 sek

Tilberedningstider kan variere avhengig av kvalitet og kvantitet på maten.

Fargekoordinert tilbehør
øker allsidigheten til
ovnen.
www.merrychef.com

Ved å bruke
fargekoordinert
tilbehør kan du
bytte mellom kjøttog plantebasert
mat uten å måtte
rengjøre utstyr.

Fisk
Vegetarisk
Kjøtt
Allergier
Generelt

Neste generasjons Merrychef
45,5 cm (18 tommer) bred

Oppbevar
tilbehør oppå
enheten

Toppmoderne og
brukervennlig 7-tommers
HD-berøringsskjerm

Svært solid front av glass

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

61,9 cm
(24,4 tommer)
høy
Utvendige vegger
som alltid er
kjølige, eliminerer
behov for klaring
rundt ovnsrom

Enkel å rengjøre, ovnsrom i
rustfritt stål med
avrundede hjørner og jevne
overflater

Passer til en 700 mm
benkeplate

Enkel tilgang til
frontmontert luftfilter

USB-minnepinne for
manuell meny- og
programvareadministrasjon

Det største ovnsrommet,
med den minste størrelsen.
Den raskeste maten du får
på kortest mulig tid.

conneX® 16 – opptil 20 ganger raskere enn andre matlagingsmetoder
Høy effekt opptil
20 ganger raskere

Konveksjon

Mikrobølge

Høyhastighets
varmluft

Uten avlufting /
katalysator

Støpsel

3200 W

2000 W

Ja

Ja

16/32 A

Server store mengder herlige, varme retter med en Merrychef conneX® 16
16-tommers forstekt
vegetarisk pizza med
tynn skorpe

12 innbakte
pølser

4 panini med
mozzarella
og tomat

1 min
30 sek

Fiskepinner
og pommes
frites

1 min

1 min

1 min
50 sek

Alle koketider kan variere avhengig av kvalitet og kvantitet på maten.

Skreddersydd
serie med
Merrychef-tilbehør
for alle ovner, se:
https://www.merrychef.
com/products/accessories

Ved å plassere mat i former og på brett
holdes ovnene fri for mat og fett, noe som
reduserer søl betydelig.

Skaper flere muligheter

Neste generasjons styreenhet
Bak berøringsskjermen på 7 tommer med
høy oppløsning befinner hjernen seg!
Recipe Creation

Cookbook

Press & Go

Preheat

Settings

Clean

easy
ToUCH

Du kan trykke på, rulle og dra ikoner på berøringsskjermen, akkurat som
på en mobiltelefon. Den er svært intuitiv å bruke, og de ansatte blir raskt
kjent med hvordan de bruker ovnen.
Den nye easyTouch®-programvaren gir en betydelig forbedring i betjeningen
av høyhastighetsovnen. Den gjør det enkelt å tilpasse både skjermen
og betjeningen av ovnen, noe som gir allsidighet til å styre nivået på
interaksjonen de ansatte har med styreenheten, og fleksibilitet til å lage en
meny med varm mat som passer til enten svært travel eller roligere drift.

Innstillinger – tilpass ovnen slik du vil ha den

Settings

Bla gjennom innstillingene, velg blant
37 språk, utforsk det omfattende medie- og
lydbiblioteket med mat og instruksjonsbilder,
endre skjermsparere og betjeningslyder, og endre
til og med innstillingene for rengjøring av ovnen.

Det finnes også en ovnsplanlegger du kan bruke
til å programmere når ovnen er slått på og av, og
som gir instruksjoner til de ansatte, noe som øker
driftseffektiviteten.

Kokebok – forhåndsprogrammerte menyer

Cookbook

Press & Go

Velg mellom mer enn 100 take away oppskrifter som er
forhåndsprogrammert i ovnen, fra panini til bakte poteter.
Oppskriftene som umiddelbart er tilgjengelige, er utviklet
og testet av kokker og gir deg en meny med varm mat av
konsekvent høy kvalitet.

System med tre nivåer

1. Kategori

Modusen Press & Go er utformet for begrensede
menyer eller favoritter, der du kun trenger å klikke på
et matikon. Andre moduser gir fleksibilitet med opptil
tre valgnivåer.

2. Produkt

3. Porsjon

Frokost

Lunsj

Mozzarella
og tomat

Middag

Bacon
og pølse

2

Tunfisk
og ost

3

4

Hurtigbetjening, full betjening og manuelle moduser gjør at du kan tilpasse
ovnen slik at den passer til dine behov, fra å låse kokebøker for å forhindre
endringer til å manuelt justere innstillingene for de ulike kokkene.

Opprette take away – utvikle
eller tilpasse oppskrifter
Fullt ut fleksibel programmering gjør at temperaturen, tiden,
viften og mikrobølgeeffekten kan stilles inn enkeltvis når en
oppskrift opprettes, noe som gir fleksibilitet til å tilberede mat
raskt eller å steke sakte, med ubegrenset oppskriftslagring.

Wrap croissant in crisping film

260c

Innebygd statistikk og diagnostikk
Styreenheten på Merrychef conneX® har innebygd statistikk som visuelt viser
ytelsen til ovnen og fremhever bruksaspekter som at feks ovnsdøren åpnes før
en matlagingssyklus er fullført.
Kulinarisk statistikk gjør at du får umiddelbart kunnskap om de mest populære
rettene på menyen, uansett om du lager fersk mat eller frossen mat, og når på
dagen etterspørselen er på det høyeste.
Innebygd servicediagnostikk hjelper også serviceteknikere med å raskt
diagnostisere feil som kan oppstå, slik at servicekostnader og nedetid reduseres.

www.merrychef.com

00:20

50%

50%

Født tilkoblet – Wi-Fi- og Ethernet-klar som standard

Wi-Fi

PÅ

Ethernet

Du kan enkelt registrere deg når du
er koblet til Wi-Fi eller Ethernet, og få
tilgang til Welbilts bransjeledende åpne
nettskyplattform, KitchenConnect®.
Kunnskap derfra vil gi høyere effektivitet,
reduserte kostnader og bedre matkvalitet.

Overvåk kjøkkenutstyret eksternt på PC,
Mac, nettbrett eller mobile enheter.
Forenkle oppskriftsoppdateringer. Overfør enkle oppskrifter, nye
menyer eller sesongprodukter når som helst til ovnene dine.
Få bruks- og produksjonsstatistikk, etter ovn, butikk eller region.
Forbedre kvaliteten på produktene dine ved å overvåke
og forbedre de ansattes bruk, du kan f.eks. få vite om
døren ble åpnet under matlaging og om rengjøring av
skjermen.
Reduser servicehenvendelser og øk driftstiden til
utstyret med en umiddelbar bekreftelse på tekniske
problemer og grunnleggende forslag til løsninger.

Nettbasert menyadministrasjon
Gjennom KitchenConnect® får du tilgang til den NYE online menyadministrasjonen.
• Få tilgang til og velg oppskrifter fra et omfattende bibliotek med globale retter, eller opprett
nye/endre eksisterende oppskrifter ved hjelp av det nettbaserte oppskriftsverktøyet.
• Last ned oppskrifter til en USB-minnepinne for enkel opplasting til ovnen.
• Med abonnement på KitchenConnect® kan du ekstern overføre oppskrifter eller menyer
direkte til den tilkoblede ovnen.

KitchenConnect®-tilgang / -abonnement
De første 12 månedene etter at du har kjøpt ovnen kan du få et
KOSTNADSFRITT abonnement på KitchenConnect®. Dette gjør at du kan
se data for både overvåkings- og diagnoseformål på tvers av alle ovnene,
overføre menyer til ovnene eksternt og fjernadministrere ovninnstillingene.
Ved slutten av 12-månedersperioden vil du få muligheten til å abonnere
på KitchenConnect®, et abonnement som kan fornyes enten månedlig
eller årlig.

Skaper flere muligheter

Gir fullstendig ro i sjelen

Det er viktig for oss at du er tilfreds med produktene
våre. Med over 70 års erfaring innen utforming og
produksjon av highspeed ovner
kan du være sikker på at du får et
presisjonsbygd apparat av høy kvalitet.
Merrychef conneX®-serien har et innebygd system for selvdiagnostikk
med full garanti og servicestøtte, slik at du slipper å bekymre deg.

Støttes av KitchenCare®
Welbilts bransjeledende service KitchenCare® gir
• e
 t globalt nettverk av autoriserte servicepartnere for en
omfattende ettermarkedsservice
• e
 t Merrychef-opplæringsprogram og teknisk støtteprogram
for feltingeniører
• reservedeler og ettermarkedstilbehør

Merrychef conneX®-serien salgsstøtte 14.01.2022

• alternativer for utvidet garanti

©2022 Welbilt Inc. Med enerett.

For mer informasjon om hvor du kan
kjøpe ovnen, service og vår anerkjente
kulinariske støtte, kan du gå til
www.merrychef.com

Welbilt tilbyr fullt integrerte kjøkkensystemer, og våre produkter leveres med
ettermarkedsdeler og -service fra KitchenCare®. Welbilts portefølje av prisbelønte merker
omfatter Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, fitkitchen®, Frymaster®,
Garland®, Kolpak®, Lincoln®, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® og Multiplex®.

Serverer innovasjon til bordet • welbilt.com

