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Nästa generationens höghastighetsugnar
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Utöka dina möjligheter

Vi presenterar den nya talangen i ditt kök
Den nya Merrychef conneX®-serien – snabbar på service,
minskar takeaway-köer och maximerar vinsten.
Den nya Merrychef conneX®-serien har tagit inspiration från över 70 års erfarenhet av
höghastighetsugnar och har utformats med användarens behov och kundernas krav i åtanke.
Den mest kompakta höghastighetsugnen på marknaden. Den här apparaten kan tillaga, rosta,
värma upp och grilla. Den kan verkligen göra allt, och med de färgkodade Merrychef-tillbehören
är det enkelt att lägga till växtbaserade menyalternativ utan att behöva byta
mellan ugnar.
Merrychef conneX®-serien introducerar nästa generationens digitalt anslutna styrenhet
med en lättanvänd pekskärm som gör att alla i teamet kan leverera den konsekventa,
högkvalitativa, varma mat som kunderna efterfrågar. Kökspersonalen älskar den eftersom
de kan fortsätta med att servera medan maten tillagas och undviker att långa köer bildas.
Merrychef-ugnarna sätts på prov med omfattande produkt- och matlagningstester
för att garantera hög kvalitet och tillförlitlighet. Den fortlöpande kulinariska
supporten från vårt team av globala kockar och eftermarknadsservicen från vårt
utbildade serviceteam säkerställer att du levererar optimal service till dina kunder,
erbjuder en mångsidig meny och en servicehastighet som maximerar dina vinster.

Merrychef conneX
är framtagen med
uppkoppling i åtanke.
®

Med Wi-Fi- eller Ethernet-anslutning som standard
får du tillgång till den branschledande öppna
molnplattformen KitchenConnect®.
Du behöver inte längre vara på plats för att hantera
dina apparater. Med KitchenConnect® kan du
fjärrövervaka alla ugnar. Du kan skapa, ändra och
uppdatera menyerna och se att apparaten fungerar
som den ska och hur den används, var du än är!

Frukost

Lunch

Den är fullt förinställd
och redo att användas.

Middag

www.merrychef.com

Pizza

Panini

Bakpotatis

Vårrullar

Lax

Mac & Cheese

Kanelbulle

Muffins

Med över 100 läckra recept
som förprogrammerats av vårt globala
team av kockar väljer du bara din meny,
trycker och kör! Den nya styrenheten
fungerar intuitivt, precis som din
mobiltelefon, så att personalen snabbt
vet hur de ska använda Merrychef
conneX®-ugnen och leverera konsekventa
och utsökta resultat för varje beställning.

Det allra senaste inom höghastighetsugnar

Den är snygg
Kompakt, elegant och snygg så att den passar
överallt. Den här serien har en ny högupplöst
skärm på 7 tum i robust glasram med modern
och estetisk design som passar perfekt på
plats i alla typer av verksamheter.

Kraftfull teknik
Den perfekt balanserade tri-pleXtekniken ger maximala prestanda, vilket
säkerställer att maten tillagas konsekvent
utan att slösa energi.

Merrychef connex®-serien finns i rostfritt stål eller kimrök med antingen
ett ugnsutrymme på 30,5 cm (12 tum) eller ett nytt banbrytande
ugnsutrymme på 40,5 cm (16 tum). Det här större ugnsutrymmet
gör att du konsekvent kan leverera mat av hög kvalitet på begäran
samt har flexibiliteten att snabbt kunna stora satser av populära
matvaror och hantera variationer i efterfrågan och undvika köer.

Med tri-pleX-teknik kombineras
med luft som
accelereras genom en
+
impingementplatta
mikrovågseffekt

varmluftsteknik

impingementteknik

Tillförlitligt DNA
Hög hastighet

Kompakt och mångsidig Lätt att installera
Det största ugnsutrymmet med det minsta
formatet, vilket sparar utrymme.
En enda apparat för tillagning av
en mängd olika maträtter.

UL-certifierat fläktfri, ingen köksfläkt
behövs. Standardströmenheter drivs
av en lågamperekontakt.

Enkel att använda

Energieffektiv

Tyst drift

Ger hastigheter på upp till 80 %
snabbare än en vanlig ugn tack
vare det minsta förhållandet mellan
utrymmesbehov och ugnsutrymme
på marknaden.

Förprogrammerade menyer och
en ikondriven easyTouch®-pekskärm
garanterar reproducerbara resultat av
hög kvalitet. Eliminera språkbarriärer
och minimera utbildningstid, driftfel
och matavfall.

Snabb uppvärmnings- och kylningstid
samt låg energiförbrukning i
standbyläge minskar energikostnaderna
när ugnen inte används.

Vid drift ligger bullernivån på (< 48
dBA), vilket säkerställer att kunderna
inte upplever miljön som högljudd.
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Nästa generationens Merrychef
35,5 cm (14 tum) bred

Förvara
tillbehör
ovanpå
enheten

Toppmodern,
lättanvänd HDpekskärm på 7 tum

Mycket robust glasram

Ugnsutrymme på 30,5 cm x
30,5 cm (12 tum x 12 tum),
i en 35,5 cm (14 tum) bred ugn

61,9 cm
(24,4 tum) hög
De yttre väggarna
håller sig hela
tiden svala
och eliminerar
behovet av
utrymme runt
apparaten

Lättrengjord insida i rostfritt
stål med rundade hörn och
släta ytor

Frammonterade luftfilter
för enkel åtkomst

Passar på en
600 mm bänkskiva
USB-minne för
manuell meny- och
programvaruhantering

Den mest kompakta
höghastighetsugnen,
med de snabbaste
hastigheterna.

conneX® 12– upp till 20 gånger snabbare än andra matlagningsmetoder
Varmluftsteknik Mikrovågseffekt Impingementteknik
Standardeffekt
upp till 15 gånger snabbare

2 200 W

1 000 W

Hög effektupp till 20 gånger
snabbare

2 200 W

2 000 W

Fläktfri/katalysator

Kontakttyp

Ja

Ja

13/16 amp

Ja

Ja

16/32 amp

Servera goda varma rätter med en Merrychef conneX® 12
30 cm (12 tum) stor
kyld, färdigbakad,
vegetarisk pizza
med tunn botten

Osttoast

1 min
30 sek

Kinesisk räkwok

Revbensspjäll,
kycklingvingar och
potatisklyftor

50 sek

Alla tillagningstider kan variera beroende på matens kvalitet och kvantitet.

Färgkoordinerade
tillbehör utökar ugnens
mångsidighet.
www.merrychef.com

Genom att använda
de färgkoordinerade
tillbehören kan du
växla mellan kött
och växtbaserad
mat, utan att behöva
rengöra apparaten.

Fisk
Vegetariskt
Kött
Allergier
Allmänt

60 sek

2 min
20 sek

Nästa generationens Merrychef
45,5 cm (18 tum) bred

Förvara
tillbehör
ovanpå
enheten

Toppmodern, lättanvänd
HD-pekskärm på 7 tum

Mycket robust glasram

Ugnsutrymme på 40,5 cm x
40,5 cm (16 x 16 tum) i en
45,5 cm (18 tum) bred ugn

61,9 cm
(24,4 tum) hög
De yttre väggarna
håller sig hela
tiden svala och
eliminerar behovet
av utrymme runt
apparaten

Lättrengjord insida i rostfritt
stål med rundade hörn och
släta ytor

Frammonterade luftfilter
för enkel åtkomst

Passar på en 700 mm
bänkskiva
USB-minne
för manuell meny- och
programvaruhantering

Det största utrymmet, med
det minsta utrymmesbehovet.
För att få ut mesta möjliga
av maten på snabbast tid.

conneX® 16– upp till 20 gånger snabbare än andra matlagningsmetoder
Hög effektupp till 20
gånger snabbare

Varmluftsteknik

Mikrovågseffekt

Impingementteknik

Fläktfri/katalysator

Kontakttyp

3 200 W

2 000 W

Ja

Ja

16/32 amp

Servera större mängder goda varma rätter med en Merrychef conneX® 16
40,5 cm (16 tum)
stor kyld, förbakad,
vegetarisk pizza med
tunn botten

12 korvar

4 st. paninis med
mozzarella och
tomat

1 min
30 sek

Fiskpinnar
och pommes
frites

1 min

1 min

1 min
50 sek

Alla tillagningstider kan variera beroende på matens kvalitet och kvantitet.

Skräddarsytt sortiment
av Merrychef-tillbehör
för varje ugn – upptäck
Genom att lägga mat på plattor och brickor
alla på:
hålls ugnarna fria från matrester och fett,
https://www.merrychef.com/
products/accessories

vilket avsevärt minskar rengöringstiden.
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Nästa generationens styrenhet
Bakom den högupplösta pekskärmen på
7 tum finns hjärnan!
Recipe Creation

Cookbook

Press & Go

Preheat

Settings

Clean

easy
ToUCH

Med den kapacitiva pekskärmen kan du trycka på, bläddra och dra ikoner,
precis som på en mobiltelefon. Den är mycket intuitiv att använda och
personalen lär sig snabbt hur ugnen används.
Den nya easyTouch®-programvaran är en betydande förbättring i driften
av en höghastighetsugn. Det gör det enkelt att anpassa både skärmen och
ugnens drift, vilket ger mångsidigheten att hantera den interaktionsnivå som
personalen har med styrenheten och flexibiliteten att skapa en meny för varm
mat som passar både verksamheter med stor stress och de som har ett lugnare
tempo.

Inställningar – anpassa ugnen så att den passar din verksamhet

Settings

Bläddra igenom inställningarna, välj
bland 37 språk, utforska det omfattande medieoch ljudbiblioteket för mat- och instruktionsbilder,
ändra skärmsläckare och funktionsljud och ändra
även rengöringsinställningar för ugnen.

Det finns också en ugnsplanerare som du kan
använda för att programmera när ugnen slås på
och av och ger instruktioner till personalen, vilket
ökar driftseffektiviteten.

Kokbok – förprogrammerade menyer

Cookbook

Press & Go

System med tre nivåer

Välj bland över 100 läckra recept som redan är förprogrammerade
i ugnen, från panini till bakpotatis. De här omedelbart tillgängliga 1 Kategori
recepten har utvecklats och testats av kockar och ger en
konsekvent och högkvalitativ meny för varm mat.
2 Produkt

Press & Go-läget är utformat för begränsade menyer eller
favoritmenyer där bara ett klick på en matikon behövs.
Andra lägen ger flexibiliteten i upp till tre olika nivåer.

3 Portioner

Frukost

Lunch

Mozzarella
och tomat

Middag

Bacon
och korv

2

Tonfisk
och ost

3

4

Snabbservering, fullständig servering och manuella lägen innebär att du
kan justera ugnens drift efter dina behov, från att låsa kokböcker för att
förhindra redigering, till att manuellt justera inställningar för varje tillagning.

Skapa recept – utveckla
eller anpassa recept
Helt flexibel programmering gör att temperatur, tid, fläkt
och mikrovågseffekt kan ställas in individuellt när ett
recept skapas, vilket ger möjlighet att laga mat snabbt
eller baka långsamt med obegränsad lagring av recept.

Wrap croissant in crisping film

260c

Inbyggd statistik och diagnostik
Merrychef conneX®-styrenheten har inbyggd ugnsstatistik som visar ugnens prestanda
visuellt och belyser användningsaspekter, som att ugnsluckan öppnas innan en
matlagningscykel är klar.
Med matlagningsstatistik får du omedelbart reda på de mest populära
menyalternativen,oavsett om du lagar färsk eller fryst mat, och när efterfrågan
är hög under dagen.
Inbyggd servicediagnostik hjälper också servicetekniker att snabbt felsöka eventuella
fel som kan uppstå, vilket minimerar servicekostnaderna och stilleståndstiden.

www.merrychef.com

00:20

50%

50%

Framtagen med uppkoppling i åtanke – Wi-Fi- och
Ethernet-förberedd som standard
Wi-Fi

PÅ

Ethernet

När du är ansluten till Wi-Fi eller Ethernet
är det bara att registrera dig för att få
åtkomst till Welbilts branschledande öppna
molnplattform, KitchenConnect®. Insikterna
på den här marknaden ger förbättrad
effektivitet, minskade kostnader och
förbättrad matkvalitet.

Fjärrövervaka köksutrustning på alla platser
från valfri PC/Mac, surfplatta eller mobil enhet.

Förenkla uppdateringar av recept. Skicka enstaka recept, nya
menyer eller säsongsbetonade produkter till ugnarna när som helst.

Få användnings- och produktionsstatistik för specifika ugnar,
lokaler eller regioner.
Förbättra kvaliteten på dina produkter genom att övervaka
och förbättra personalens användning av produkten. Till
exempel kan du få reda på om ugnsluckan öppnas under
tillagning. Du kan även övervaka rengöringsintervall.
Minska servicesamtalen och öka apparatens drifttid
med en omedelbar bekräftelse på tekniska problem
och förslag på grundläggande lösningar.

Menyhantering online
Via KitchenConnect® får du tillgång till den nya menyhanteringen online.
• Få åtkomst till och välj recept från ett omfattande bibliotek med globala rätter eller
skapa nya eller ändra befintliga recept med hjälp av verktyget för att skapa recept
online.

• Hämta recept till ett USB-minne för att enkelt överföra dem till ugnen.
• Med ett abonnemang för KitchenConnect® kan du skicka recept eller menyer
via fjärranslutning direkt till din anslutna ugn.

KitchenConnect®-åtkomst/-abonnemang
Under de första 12 månaderna kan du, efter att du har köpt din ugn, få ett
abonnemang för KitchenConnect® utan extra kostnad. På så sätt kan du se
apparatdata för både övervakning av och felsökning för alla ugnar, fjärröverföra
menyer till ugnarna och hantera ugnsinställningar.
I slutet av de 12 månaderna får du sedan möjlighet att förlänga abonnemanget
för KitchenConnect®, som kan förnyas antingen varje månad eller varje år.

Utöka dina möjligheter

Levereras med fullständig trygghet

Din upplevelse av våra produkter är av yttersta vikt
för oss. Med över 70 års erfarenhet av konstruktion
och tillverkning av höghastighetsugnar kan du vara
säker på att du får en precisionsbyggd apparat av
hög kvalitet.
Merrychef conneX®-serien har ett inbyggt, självdiagnostiserande system med
komplett garanti och servicestöd så att du kan känna dig lugn.

Support från KitchenCare®
Den branschledande Welbilt-supporttjänsten KitchenCare® erbjuder följande.
• Ett globalt nätverk av auktoriserade servicepartners för en omfattande
eftermarknadsservice.
• Ett utbildningsprogram och ett tekniskt supportprogram för fälttekniker
som tillhandahålls av Merrychef.
• Reservdelar och eftermarknadstillbehör.

Merrychef conneX®-seriens försäljningshjälp 2022-01-14

• Utökade garantialternativ.

©2022 Welbilt Inc. Med ensamrätt.

För ytterligare information om
inköpsställen, underhåll och support
gå till www.merrychef.com

Welbilt erbjuder helt integrerade kökssystem och våra produkter backas upp av
eftermarknadsdelar och service från KitchenCare®. Welbilts portfölj av prisbelönta märken
omfattar Cleveland™, Convotherm®, Crem®, Delfield®, fitkitchen®, Frymaster®,
Garland®, Kolpak®, Lincoln®, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® och Multiplex®.

Vi tar innovation till bordet • welbilt.com

