
eikon® e2s

Marcă înregistrată care vă extinde oportunitățileTM www.merrychef.com

Viteză mare 
Rapiditate de până la 20x mai mare față de alte metode de a găti.

Compact 
Aparat pe tejghea inovator: cel mai mare volum (305 mm x 305 mm)  
pentru cea mai mică lățime a cuptorului (350 mm).

Versatil 
Un singur aparat care gătește, prăjește, frige și reîncălzește produse alimentare proaspete sau 
congelate. Proiectat pentru o funcționare silențioasă, pe tejghea, în spațiul pentru clienți.

Eficient
Omologat UL fără ventilație, ușor de instalat. Ecran tactil cu pictograme ușor de utilizat.  
Eficient din punct de vedere energetic, cu 0,67 kWh în standby, asigurând economii atunci când 
nu funcționează.

Creați un meniu rapid
Merrychef eikon® e2s este prima alegere 
pentru piața „Grab and Go”, oferind cel mai 
mare randament de produse alimentare, fără 
compromisuri în materie de consecvență sau 
calitate și în mod garantat fără cozi de așteptare. 
Este cuptorul perfect pentru cafenele, baruri, 
magazine generale de cartier și restaurante cu 
servire rapidă.

Pizza congelată semipreparată, blat subțire 90 secunde



Pentru mai multe detalii sau locul din care îl puteți 
achiziționa, modul de efectuare a lucrărilor de service și 
asistență culinară premium, vă rugăm să vizitați pagina  
de internet  www.merrychef.com

Satisfacția clienților 
Satisfacția dumneavoastră cu privire la produsele 
noastre este extrem de importantă pentru noi. Având în 
vedere cei aproape 70 de ani de experiență pe care o 
avem în domeniu, puteți avea siguranța unui aparat de 
înaltă calitate, cu o construcție de precizie. Merrychef 
eikon® e2s este echipat cu un sistem de autodiagnoză 
integrat, cu garanție completă și asistență de service, 
pentru liniștea sufletească.

Cu un raport inovator volum (305 mm x 305 mm) / 
lățime a cuptorului (350 mm); design omologat UL 
fără ventilație și sistem de răcire patentat, pentru 
a asigura temperaturi scăzute ale tuturor pereților 
exteriori, modelul Merrychef eikon® e2s poate fi 
amplasat pe o tejghea standard în spațiul pentru 
clienți. Funcționalitatea superioară, ușurința instalării, 
ușurința utilizării și cea mai bună clasă de eficiență 
energetică garantează o rentabilitate excelentă a 
investiției pentru afacerea dumneavoastră.

Ecranul tactil easyTouch® cu pictograme oferă 
posibilitatea unui personal fără prea multă experiență 
să obțină rezultate profesioniste la fiecare comandă, 

reducând la minim necesitatea instruirii și eliminând 
barierele de limbă.

Tehnologie de precizie
Combinația perfect ajustată dintre cele trei tehnologii 
de încălzire: prin convecție, prin jeturi de aer fierbinte 
reglate și cu microunde asigură un nivel de căldură 
constant, cu rezultate echilibrate, de înaltă calitate, 
repetabile. Modelul Merrychef eikon® e2s este 
disponibil în varianta standard (putere microunde de 
1000 W) sau o variantă superioară (putere microunde 
de 2000 W), asigurând produse alimentare cu o viteză 
de până la 20x mai mare decât în cazul altor metode 
de preparare.

Lățime de 350 mm Adâncime pe 
tejghea 600 mm

Gătește de până 
la 20x mai rapid 
decât un cuptor 
convențional

Dimensiune  
interior:  

305mm x 305mm Ușor de curățat: interior 
din oțel inoxidabil cu colțuri 
rotunjite și suprafețe netede

Disponibil în variantele oțel inoxidabil clasic, sau culori moderne negru sau roșu pe oțel inoxidabil.

Design destinat 
spațiului pentru 
clienți

Tehnologia perdelei 
de aer asigură 
furnizarea constantă 
de aer rece le nivelul 
părții frontale a 
cuptorului

Înălțime de 
600 mm

Depozitarea 
accesoriilor la partea 
superioară a unității

Viteză mare, compact și versatileikon® e2s
Merrychef

Accesorii
Pentru a vă ajuta să începeți, fiecare 
comandă include următoarele articole ce pot 
fi spălate în mașina de spălat vase: 

Versatilitatea de excepție a modelului Merrychef eikon® e2s este asigurată prin intermediul unei game unice de accesorii profesioniste: de la 
matrițe pentru ouă și până la tăvi pentru găluște. Puteți vedea gama completă pe pagina de internet  merrychef.com/products/accessories

Funcționează silențios; nivel 
sonor de 45,3 dBA în standby

Acces ușor la filtrul de 
aer montat frontal

Transfer de date prin 
stick USB: până la 1024 
profile de preparare

©
20

19
 W

el
bi

lt 
In

c.
 T

oa
te

 d
re

pt
ur

ile
 r

ez
er

va
te

.
M

er
ry

ch
ef

_e
ik

on
®

_e
2s

_0
4/

19
 (R

O
)

Ecran tactil ușor de 
utilizat, cu pictograme, 
pentru a reduce erorile

Tavă de răcire
Nr. piesă: 32Z4079

Șuncă și brânză 
Focaccia   
30 secunde

Baked Alaska  
50 secunde

File de somon  
45 secunde

Reîncălzire 
macaroane cu 
brânză  
75 secunde

Exemple de feluri de mâncare:

Toți timpii pentru rețetele de mai sus se referă la utilizarea Merrychef eikon® e2s HP. Duratele pot varia în funcție de calitatea și cantitatea de produse alimentare.

Coș cu bază solidă
Nr. piesă: 32Z4080

Paletă cu protecție pentru 
mână și în lateral
Nr. piesă: SR318

Folie antiaderentă platou 
de gătit (natural)
Nr. piesă: 32Z4088

Platou de gătit solid
Nr. piesă: PSB3108


