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Ускорете менюто си
Merrychef eikon® e2s е първият избор
за „Grab and Go“ пазара, осигурявайки найвисоката производителност на храна, без
да се прави компромис по отношение на
консистенцията или качеството, с гарантирана
победа на опашките. Това е перфектната
фурна за кафенета, барове, магазини и
магазини за бързо обслужване.
Висока скорост
До 20 пъти по-бърза в сравнение с другите начини за готвене.
Компактност
Революционна голяма кухина (305 мм x 305 мм) спрямо най-малката
ширина на фурната (350 мм), приспособление за готварски плот.
Гъвкавост
Един уред за готвене, препичане, грил и подгряване на пресни или замразени
храни. Проектирана да работи тихо в предната част на помещението.
Ефективност
UL сертифициран безвентилационен дизайн, лесен за инсталиране. Сензорен
екран с икони, лесен за използване. Енергийна ефективност при 0,67 kWh в режим
на готовност, която спестява пари, когато не се използва.

Разширяване на Вашите

TM възможности
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Висока скорост, компактност и гъвкавост
С революционна голяма кухина (305 мм x 305
мм) спрямо съотношението ширина на фурната
(350 мм); UL сертифициран безвентилационен
дизайн и патентована охладителна система за
поддържане на всички външни стени хладни при
допир, Merrychef eikon® e2s може да се постави
на стандартна предна част на помещението.
Превъзходна функционалност, лесна за
монтиране, лесна за използване и най-добра
енергийна ефективност в класа гарантира отлична
възвращаемост на инвестицията за Вашата работа.
Сензорният екран с икони easyTouch® позволява
на нискоквалифициран персонал да дава

Прецизна технология
Фино настроената комбинация от три отоплителни
технологии: конвекция, настроено въздействие
и микровълнова фурна прави нивото на топлина
постоянно, като гарантира дори високо качество
и повтаряеми резултати. Merrychef eikon® e2s се
предлага в стандартна (1000 W) или висока (2000
W) микровълнова мощност, доставяща храна до 20
пъти по-бързо от другите методи за готвене.
600 мм дълбочина на
плота

350 мм ширина

Готви до 20 пъти
по-бързо от
конвенционалната
фурна
Дизайн,
предназначен не
само за кухнята

Прехвърляне на данни
с USB памет до 1024
профила за готвене
Лесните за използване
икони на сензорния екран
намаляват грешките

Височина
600 мм

Технологията на
въздушната завеса
осигурява постоянен
поток на хладен
въздух в предната
част на фурната

305 мм x 305 мм
кухина

Работи тихо; 45,3 dBA в
режим на готовност

Лесна за почистване кухина
от неръждаема стомана
със заоблени ъгли и гладки
повърхности
Лесен достъп на
предния въздушен
филтър

Предлага се в класическа неръждаема стомана, модерно черно или червено върху неръждаема стомана.

Аксесоари

За да започнете, всяка поръчка включва
следните съвместими с миялната машина
елементи:
Лопатка с предпазител за
ръка и дръжки
Част № SR318

Основна кошница
Част № 32Z4080

Незалепваща подложка
за плоча (естествен
материал)
Част № 32Z4088

Тиган за охлаждане
Част № 32Z4079

Твърда плоча за готвене
Част № PSB3108

Истинската гъвкавост на Merrychef eikon® e2s се реализира чрез уникалната гама от професионални аксесоари, които се
предлагат; от калъпи за яйца до тави за кнедли. Вижте пълната гама на merrychef.com/products/accessories
Примерни ястия:
Фокача с
шунка и
сирене
30 секунди

Затопляне на
макарони със
сирене
75 секунди

Филе от сьомга
45 секунди

Печена Аляска
50 секунди

Горепосочените времена на рецепта се основават на използването на Merrychef eikon® e2s HP. Времето може да варира в зависимост от качеството и
количеството храна.

Удовлетвореност на клиентите

За повече информация за място за закупуване,
начин на обслужване и за нашата водеща кулинарна
подкрепа, моля, посетете www.merrychef.com

Вашето удовлетворение от нашите продукти
е от първостепенно значение за нас. С
почти 70-годишен опит можете да бъдете
сигурни във висококачественото, прецизно
изградено оборудване. Merrychef eikon® e2s има
вградена система за самодиагностика с пълна
гаранционна и сервизна поддръжка за Вашето
спокойствие.

Merrychef_eikon®_e2s_04/19 (BU)

Място за съхранение
на принадлежностите
върху фурната

професионални резултати с всяка поръчка, като
същевременно свежда до минимум обучението и
преодоляването на всякакви езикови бариери.
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