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Snabba på dina rätter
Merrychef eikon® e2s är förstahandsvalet på
marknaden för snabbmat då den ger maximal
genomströmning av mat utan att kompromissa
med kvaliteten och garanterat håller köerna i
schack. Det är den perfekta ugnen för kaféer,
barer, närbutiker och snabbmatsrestauranger.

Hög hastighet
Upp till 20 gånger snabbare än andra tillagningsmetoder.
Kompakt
Banbrytande störst ugnsutrymme (30 × 30 cm) i förhållande till minsta
ugnsbredd (35 cm) hos en bänkplacerad hushållsapparat.
Mångsidig
En enda enhet för att tillaga, rosta, grilla och värma upp färska eller frysta livsmedel.
Utformad för att arbeta tyst i närheten av kassan.
Effektiv
UL-godkänd utan ventil, enkel att installera. Ikonbaserad pekskärm, lätt att använda.
Energieffektiv vid 0,67 kWh i standbyläge, sparar pengar när den inte används.
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Hög hastighet, kompakt och mångsidig
Merrychef eikon® e2s har ett banbrytande stort
förhållande mellan ugnsutrymmet (30 × 30
cm) och ugnens bredd (35 cm). Dess ventillösa
utformning är UL-godkänd och det patentskyddade
nedkylningssystemet håller den sval utvändigt på alla
sidor, vilket innebär att den kan placeras på en vanlig
bänk i området vid kassan. Överlägsen funktionalitet,
enkel att installera, lätt att använda och förstklassig
energieffektivitet – med andra ord en garanterat god
avkastning på investeringen.
Den ikonbaserade easyTouch®-pekskärmen kräver
ingen särskild utbildning, övervinner eventuella

Precisionsteknik
Den perfekta kombinationen av tre värmetekniker:
varmluft, direkt varmluft och mikrovågor ger en
konstant värmenivå för ett jämnt och perfekt resultat
varje gång. Merrychef eikon® e2s är tillgänglig med
standard (1 000 W) eller hög (2 000 W) mikrovågseffekt
och kan få maten färdig upp till 20 gånger snabbare än
andra tillagningsmetoder.

600 mm bänkdjup

350 mm bred

Lagar maten upp till
20 gånger snabbare
än en traditionell ugn

Dataöverföring av upp till
1 024 matlagningsprofiler
via USB-minne

Stilren design
600 mm
hög
Luftgardinsteknik
som ger ett konstant
flöde av kalluft på
framsidan av ugnen

Lättanvända
pekskärmsikoner
minskar feltryck

30 × 30 cm
ugnsutrymme

Jobbar tyst; 45,3
dBA i standbyläge
Finns i Classic rostfritt stål, Trend svart eller röd färg på rostfritt stål.

Tillbehör

För att hjälpa dig att komma igång följer
följande diskmaskinssäkra artiklar med i
varje beställning:
Spade med sidor och
handskydd
Artikelnr: SR318

Lättrengjord insida i
rostfritt stål med rundade
hörn och släta ytor

Frammonterade
luftfilter för enkel
åtkomst

Korg med solid botten
Artikelnr: 32Z4080

Non-stick-duk för
ugnsplatta (neutral)
Artikelnr: 32Z4088

Avsvalningskärl
Artikelnr: 32Z4079

Solid ugnsplatta
Artikelnr: PSB3108

Den verkliga mångsidigheten hos Merrychef eikon® e2s kommer till sin fulla rätt med ett unikt urval av professionella tillbehör,
från äggformar till klimpbakformar. Se hela sortimentet på merrychef.com/products/accessories
Exempel på rätter:
Focacciabröd
med skinka
och ost
30 sekunder

Värm upp
makaroner
och ost
75 sekunder

Laxfilé
45 sekunder

Glace au four
50 sekunder

Samtliga tillagningstider för ovanstående recept baseras på användning av Merrychef eikon® e2s HP. Tiderna kan variera beroende på livsmedlens kvalitet och mängd.

Kundnöjdhet

Besök www.merrychef.com för ytterligare
information om inköpsställen, underhåll
och support.

Din upplevelse av våra produkter är av yttersta
vikt för oss. Med över 70 års erfarenhet kan
du vara säker på att du får en perfekt enhet
av bästa kvalitet. Merrychef eikon® e2s har ett
inbyggt, självdiagnostiserande system med
komplett garanti och servicestöd så att du kan
känna dig lugn.
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Förvaring av tillbehör
ovanpå enheten

språkbarriärer och hjälper personalen att leverera
professionella resultat vid varje beställning.

©2019 Welbilt Inc. Med ensamrätt.

Merrychef
eikon® e2s

