eikon® e2s

Diepg

evrore
n, voo
rgeba
pizza
kken
met d
unne
korst
90 se

Je menu in een hogere versnelling

conde

n

De Merrychef eikon® e2s is de eerste keus
voor de grab-and-gomarkt. Dankzij zijn
ongeëvenaarde verwerkingscapaciteit en
compromisloze consistentie en kwaliteit is
deze oven de wachtrijen gegarandeerd te snel
af. De perfecte oven voor eethuisjes, bars,
supermarkten en fastfoodverkooppunten.
High speed
Tot 20 keer zo snel als andere bereidingsmethoden.
Compact
Baanbrekende verhouding ovenruimte (30 x 30 cm) tot ovenbreedte
(35 cm); gebruik op aanrechtblad.
Veelzijdig
Eén apparaat voor het koken, toasten, grillen en opwarmen van vers of diepgevroren
voedsel. Ontworpen voor stille werking in de klantbedieningsruimte.
Efficiënt
UL-gecertificeerd, zonder ventilator, makkelijk te installeren. Gebruiksvriendelijk
aanraakscherm met pictogrammen. Energiezuinig met 0,67 kWh in standby;
geldbesparend indien niet in gebruik.

Expanding your opportunities

TM

www.merrychef.com

High speed, compact en veelzijdig
Met een baanbrekende verhouding van ovenruimte
(30 x 30 cm) tot ovenbreedte (35 cm); ULgecertificeerd ontwerp zonder ventilator en
gepatenteerd koelsysteem dat alle buitenwanden koel
houdt. De Merrychef eikon® e2s kunt u op een gewoon
aanrechtblad in de klantbedieningsruimte plaatsen.
Superieure functionaliteit, makkelijk te plaatsen,
gebruiksvriendelijk en energiezuinig als geen ander
in zijn klasse: deze oven garandeert uw bedrijf een
uitstekend rendement op uw investering.
Met de pictogrammen van het easyTouch®
aanraakscherm krijgen ook onervaren medewerkers

Precisietechnologie
De precies afgestemde combinatie van drie
verwarmingstechnologieën – warme lucht, gelijkmatige
warmteverdeling onder druk (impingement) en
microgolven – verzekert een constante verwarming en
herhaalbare topresultaten. De Merrychef eikon® e2s
is verkrijgbaar met standaard (1000 W) of hoog (2000
W) magnetronvermogen en bereidt voedsel tot 20 keer
sneller dan andere bereidingsmethoden.
Geschikt voor een 600
mm diep aanrechtblad

350 mm breed

Kookt wel 20 keer
sneller dan een
traditionele oven

Gegevensoverdracht via
usb-sleutel van maximaal
1024 kookprogramma’s

Elegant design

Minder fouten dankzij
het gebruiksvriendelijke
aanraakscherm met
pictogrammen

600 mm
hoog
Luchtgordijntechnologie
zorgt voor een
gelijkmatige aanvoer
van koele lucht over de
voorzijde van de oven

Ovenruimte
30 x 30 cm

Makkelijk te reinigen
ovenruimte met afgeronde
hoeken en gladde oppervlakken
in roestvrij staal

Werkt stil; 45,3 dBA in
standby

Makkelijk te bereiken
luchtfilter vooraan

Leverbaar in Classic roestvrij staal of Trend zwart of rood op roestvrij staal.

Accessoires

Opdat u meteen aan de slag kunt, wordt
elke bestelling inclusief de volgende
vaatwasgeschikte artikelen geleverd:
Ovenschep met
handscherm en zijwanden
Onderdeelnr.: SR318

Ovenplaat met dichte bodem
Onderdeelnr.: 32Z4080

Kleefvrije onderlegger
voor kookplaat (natuurlijk
materiaal)
Onderdeelnr.: 32Z4088

Koelbak
Onderdeelnr.: 32Z4079

Kookplaat met dichte
bodem
Onderdeelnr.: PSB3108

De Merrychef eikon® e2s bewijst zijn ware veelzijdigheid met het unieke assortiment van professionele accessoires dat beschikbaar is,
van eivormen tot dumplingschalen. Bekijk het volledige aanbod op merrychef.com/products/accessories
Voorbeeldbereidingen:

Focaccia met
ham en kaas
30 seconden

Macaroni met
kaas opwarmen
75 seconden

Zalmfilet
45 seconden

Gebakken
alaska
50 seconden

De bovenvermelde bereidingstijden zijn gebaseerd op het gebruik van de Merrychef eikon® e2s HP. De tijden kunnen variëren naargelang de kwaliteit en hoeveelheid voedsel.

Klanttevredenheid

Voor meer informatie over verkooppunten,
onderhoud en onze hoogwaardige culinaire
ondersteuning gaat u naar www.merrychef.com

Wij vinden het erg belangrijk dat u tevreden bent over
onze producten. We bogen op bijna 70 jaar ervaring
en kunnen zo de kwaliteit van onze precisiegebouwde
apparaten waarborgen. De Merrychef eikon® e2s wordt
standaard geleverd met gemoedsrust, dankzij het
ingebouwde diagnosesysteem, de volledige garantie
en de serviceondersteuning.
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Accessoirehouder
bovenop het apparaat

telkens weer professionele resultaten, en dat
haast zonder scholingstijd en zonder enige
taalmoeilijkheden.
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