
eikon® e2s

Zwiększanie możliwości TM www.merrychef.com

Szybka 
Do 20 razy szybszy niż inne metody przygotowywania posiłków.

Kompaktowa 
Największa komora (30 x 30 cm) przy najmniejszej szerokości kuchenki  
(35 cm) nablatowej.

Wszechstronna 
Jedno urządzenie do gotowania, pieczenie, grillowania i podgrzewania potraw ze świeżych  
produktów i potraw mrożonych. Przeznaczona do cichej pracy w miejscu widocznym dla klientów.

Wydajna
Certyfikacja UL bez odpowietrzników, łatwa instalacja. Graficzny ekran dotykowy z ikonami, łatwy w 
obsłudze. Energooszczędna – tylko 0,67 kWh w trybie czuwania, pozwala oszczędzać, gdy nie jest 
używana.

Przyspieszenie obsługi
Kuchenka eikon® e2s jest pierwszym wyborem 
na rynku „potraw na wynos”, zapewniając 
najwyższą wydajność przygotowywania posiłków 
bez szkody dla stałych efektów lub jakości, 
a do tego gwarantuje skrócenie kolejek. Jest 
doskonałą kuchenką dla kawiarni, barów, 
sklepów z punktami gastronomicznymi i 
obiektów szybkiej obsługi.

Mrożona pizza, podpieczona, cienkie ciasto 90 sekund



Na stronie www.merrychef.com znajdziesz dodatkowe 
informacje o tym, gdzie kupić nasze produkty, jak je 
serwisować oraz uzyskasz pomoc kulinarną.

Zadowolenie klientów 
Twoje zadowolenie z naszych produktów jest dla 
nas najważniejsze. Dzięki naszemu 70-letniemu 
doświadczeniu zapewniamy, że otrzymujesz 
wysokiej jakości, precyzyjnie wykonane urządzenie. 
Wbudowany moduł diagnostyczny Merrychef  
eikon® e2s, jak i pełne wsparcie gwarancyjne i 
serwisowe sprawią, że możesz pozbyć się zmartwień.

Dzięki wyjątkowo dużemu stosunkowi rozmiaru 
komory (30 x 30 cm) do szerokości kuchenki (35 
cm), konstrukcji bez odpowietrzników certyfikowanej 
przez UL i opatentowanemu systemowi chłodzenia 
utrzymującemu niską temperaturę ścian 
zewnętrznych kuchenkę Merrychef eikon® e2s można 
ustawić na standardowym blacie bezpośrednio przy 
klientach. Doskonała funkcjonalność, łatwa instalacja, 
łatwa obsługa i najwyższa energooszczędność w 
klasie gwarantują doskonały zwrot z inwestycji w 
Twojej działalności.

Graficzny ekran dotykowy easyTouch® umożliwia 
niewykwalifikowanym pracownikom uzyskiwanie 

profesjonalnych rezultatów przy każdym zamówieniu, 
co pozwala ograniczyć szkolenia i sprawia, że bariery 
językowe nie są problemem.

Precyzyjna technologia

Dopracowane połączenie trzech technologii 
grzewczych: konwekcji, obiegu wymuszonego i 
mikrofal zapewnia równomierny poziom ciepła, co 
daje równomierne, powtarzalne efekty o wysokiej 
jakości. Kuchenka Merrychef eikon® e2s dostępna jest 
ze standardową (1000 W) lub wysoką (2000 W) mocą 
mikrofal, dzięki czemu potrawy są gotowe nawet 20 
razy szybciej niż przy zastosowaniu innych metod.

szerokość 350 mm głębokość (do ustawienia 
na blacie): 600 mm

Gotuje do 20 
razy szybciej niż 
tradycyjny piekarnik

komora 
30 x 30 cm Łatwa do czyszczenia dzięki 

komorze ze stali nierdzewnej 
z zaokrąglonymi rogami i 
gładkimi powierzchniami

Dostępna w klasycznej stali nierdzewnej, modnej czerni lub czerwonej stali nierdzewnej.

Elegancki design

Technologia kurtyny 
powietrza gwarantuje 
stały nadmuch 
chłodnego powietrza 
z przodu kuchenki

wysokość: 
600 mm

Miejsce na akcesoria 
w górnej części 
urządzenia

Szybka, kompaktowa i uniwersalnaeikon® e2s
Merrychef

Akcesoria
W podstawowej wersji, do każdego urządzenia 
dołączane są następujące akcesoria, które 
można myć w zmywarce: 

Prawdziwą uniwersalność kuchenki Merrychef eikon® e2s uzyskuje się poprzez wyjątkową gamę profesjonalnych akcesoriów, od form do 
jaj po tace do pierogów. Zapoznaj się z nimi na stronie  merrychef.com/products/accessories

Ciche działanie;  
45,3 dBA w trybie 
czuwania

Łatwo dostępny filtry 
powietrza montowany 
z przodu

Transfer danych z 
pamięci USB – do 1024 
profili gotowania
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Łatwe w użyciu 
ikony pozwalają na 
zmniejszenie liczby 
popełnianych błędów

Taca do schładzania
Nr części: 32Z4079

Focaccia z 
szynką i serem  
30 sekund

Baked Alaska  
50 sekund

Filet z łososia  
45 sekund

Podgrzanie 
makaronu z 
serem  
75 sekund

Przykładowe dania:

Powyższe czasy przepisów zakładają wykorzystanie kuchenki Merrychef eikon® e2s HP. Czas może różnić się w zależności od jakości i ilości potrawy.

Kosz podstawowy
Nr części: 32Z4080

Szufelka z chronionym 
uchwytem z podniesionymi 
ściankami bocznymi
Nr części: SR318

Wkładka z 
nieprzywierającą powłoką 
do płyty do gotowania 
(naturalna)
Nr części: 32Z4088

Płyta do gotowania
Nr części: PSB3108


