
eikon® e2s

Fırsatlarınızı artırır TM www.merrychef.com

Yüksek hızlı
Diğer pişirme yöntemlerinden 20 kata kadar daha hızlıdır.

Kompakt
Çığır açan hazne (30 x 30 cm) / fırın genişliği (35 cm) oranıyla, tezgah  
üstüne uygundur.

Çok yönlü
Taze veya dondurulmuş yiyecekleri pişirmek, kızartmak, ızgara yapmak ve yeniden ısıtmak için 
tek cihaz. Vitrinde sessizce çalışacak biçimde tasarlanmıştır.

Verimli
UL sertifikalı, havalandırmasız, kolay kurulumlu. Simgelerle işletilen dokunmatik ekran, kolay 
kullanımlı. Bekleme modunda sadece 0,67 kWh enerji tüketimiyle, kullanılmadığı zamanlarda 
paradan tasarruf sağlar.

Menünüzü hızlandırın
Merrychef eikon® e2s “al ve git” pazarında 
1 numaralı tercihtir ve tutarlılık veya kaliteden 
ödün vermeden en yüksek yiyecek miktarını 
sunarak kuyruklarda bekleme ihtiyacınızı 
ortadan kaldırır. Kafeler, barlar, 7/24 açık 
marketler ve hızlı servis noktaları için 
mükemmel bir fırın seçeneğidir. 

Önceden pişirilmiş, ince 
hamurlu dondurulmuş pizza, 90 saniye



Daha fazla bilgi almak, satış ve servis bilgilerine 
ulaşmak ve özel mutfak desteğimiz için lütfen 
www.merrychef.com adresini ziyaret edin.

Müşteri memnuniyeti 
Ürünlerimiz ile ilgili memnuniyetiniz bizim 
için büyük önem taşır. Neredeyse 70 yıllık 
tecrübemizle, sizlere yüksek kaliteli ve hassas 
bir cihaz sunduğumuzdan emin olabilirsiniz. 
Merrychef eikon® e2s, tam garanti ve servis 
desteği ile dahili bir kendini tanılama  
sistemine sahiptir.

Çığır açan geniş hazne (30 x 30 cm) / fırın genişliği (35 
cm) oranıyla, UL sertifikalı havalandırmasız tasarımıyla 
ve tüm dış yüzeylerini dokunulabilecek kadar serin 
tutan patentli soğutma sistemiyle, Merrychef eikon® 
e2s standart bir tezgah üstü vitrine yerleştirilebilir. 
Üstün işlevselliği, kolay montaj özelliği, kolay kullanımı 
ve sınıfının en iyisi enerji verimliliğiyle, işletmeniz için 
mükemmel bir yatırım geri dönüşünü garanti eder.

Simgeyle işletilen easyTouch® dokunmatik ekranı 
sayesinde eğitim süresi kısalır, dil engelleri ortadan 

kalkar ve düşük vasıflı personel profesyonel sonuçlar 
sunabilir.

Hassas Teknoloji
Üç ısıtma teknolojisinin ince ayarlı kombinasyonu: 
Konveksiyon, ayarlı vurma ve mikrodalga, ısı seviyesini 
eşit hale getirir ve yüksek kaliteli, tekrarlanabilir 
sonuçlar sunar. Standart (1000 W) veya yüksek (2000 
W) mikrodalga gücüyle sunulan Merrychef eikon® 
e2s, yiyecekleri diğer pişirme yöntemlerinden 20 kata 
kadar daha hızlı hazır hale getirir.

350 mm genişlik 600 mm tezgah  
üstü derinlik

Konvansiyonel bir 
fırından 20 kata kadar 
daha hızlı pişirme

30 x 30 cm 
hazne

Temizlemesi kolay, 
yuvarlak köşeli ve düz 
yüzeyli paslanmaz çelik 
iç kısım

Klasik paslanmaz çelik olarak veya paslanmaz çelik üzerine Trend siyah veya kırmızı renkte mevcuttur.

Müşterilerin 
görebileceği 
bölümlerde 
kullanıma uygun 
tasarım
Hava perdesi 
teknolojisi, fırının 
ön kısmına sürekli 
soğuk hava 
beslemesi yapar

600 mm 
yükseklik

Ünitenin üstünde 
aksesuar saklama

Yüksek hızlı, kompakt, çok yönlüeikon® e2s
Merrychef

Aksesuarlar
Başlangıç için her siparişte bulaşık makinesinde 
yıkanabilen şu parçalar sunulur: 

Merrychef eikon® e2s’in gerçek çok yönlülüğü, yumurta modüllerinden hamur işi tepsilerine kadar sunulan profesyonel aksesuarların 
benzersiz çeşitliliği ile gerçekleşir. Tüm aksesuarları  merrychef.com/products/accessories adresinde görebilirsiniz.

Sessiz çalışma;  
bekleme modunda 45,3 dBA

Kolay erişilebilir 
öne monte edilmiş 
hava filtresi

1024 pişirme profiline 
kadar USB belleğe veri 
aktarımı

©
20

19
 W

el
bi

lt 
In

c.
Tü

m
 h

ak
la

rı
 s

ak
lıd

ır
.

M
er

ry
ch

ef
_e

ik
on

®
_e

2s
_0

4/
19

 (T
R)

Kullanımı kolay 
simgeler hata yapma 
olasılığını düşürür

Soğutma tavası
Parça No: 32Z4079

Jambonlu  
ve peynirli  
İtalyan pidesi,  
30 saniye

Fırında Alaska 
tatlısı,  
50 saniye

Somon fileto,  
45 saniye

Makarna ve 
peynir ısıtma,  
75 saniye

Örnek yemekler:

Yukarıda belirtilen süreler, Merrychef eikon® e2s HP kullanılarak hesaplanmıştır. Süreler, yiyeceğin kalitesine ve miktarına göre değişebilir.

Dayanıklı taban sepeti
Parça No: 32Z4080

El korumalı ve yanları 
korumalı kürek
Parça No: SR318

Yapışmaz pişirme tepsisi 
iç kısmı (doğal)
Parça No: 32Z4088

Sağlam pişirme tepsisi
Parça No: PSB3108


