
Skab din menu
Merrychef eikon® e1s er en af de mest kompakte højhastighedsovne på markedet og er 
designet til små virksomheder, der ønsker mulighed for at servere varm mad eller øge deres 
kapacitet. Der er tale om et enkelt bordapparat med et stilrent præsentabelt design, som er 
programmeret til at levere kvalitetsresultater ved hver bestilling via et enkelt tryk på et ikon. 
Ideel til hurtig tilberedning, stegning og bagning af et bredt udvalg af retter fra både friske og 
frosne fødevarer.

eikon® e1s

Høj hastighed 
Reducerer ventetiden 
ved at tilberede op til 10 
gange hurtigere end en 
almindelig ovn.

Alsidig
Pladsbesparende – 
et enkelt apparat til 
tilberedning af et bredt 
udvalg af fødevarer.

Let at installere
Ingen installationsomkostninger 
– hurtig enfaset installation via et 
13 A-stik (UK) eller 16 A-stik (EU).

Effektiv
Fremragende rentabilitet med lavt 
strømforbrug – bruger mindre end 
0,7 kWt på standby.  Sparer penge, 
når den ikke er i brug.

Tunburrito60 sekunder

Expanding your opportunities www.merrychef.com



Yderligere oplysninger om forhandlere, 
vedligeholdelse og vores kulinariske 
flagskibssupport fås på www.merrychef.com

Kundetilfredshed
Det er af afgørende betydning for os, at du 
er tilfreds med vores produkter. Takket være 
vores næsten 70 års erfaring er du sikret 
et præcisionsfremstillet kvalitetsapparat. 
Merrychef eikon® e1s har et indbygget 
selvdiagnosticeringssystem med fuld garanti 
og servicesupport, der giver ro i sindet.

Press & Go
Merrychef eikon® e1s leveres forprogrammeret med 
menuer til alt fra paninis og pomfritter til fisk. Det er 
ingen kunst at lave dine egne med den letforståelige 
ikonbaserede vejledning eller – endnu bedre – med 
Merrychef Ready Recipe-værktøjet, der gør det muligt 
at downloade en lang række opskrifter direkte til 
ovnen via USB.

Bradepande med 
massiv bund
Delnr.: 32Z4080

Spade med 
håndbeskyttelse 
og sider
Delnr.: SR318

Massiv bageplade 
Delnr.: DC0322

Tilbehør
Som startpakke omfatter hver bestilling følgende genstande, 
der tåler opvask:

easyTouch®-ikoner 
sætter personale uden 
erfaring i stand til at 
opnå professionelle 
resultater, samtidig 
med at oplæringstiden 
minimeres, og eventuelle 
sprogbarrierer overvindes.

Slip-let-
bageunderlag 
(natur)
Delnr.: 32Z4088

Kompakt, stilfuldt udstyr til køkkenbordet, der er 
designet, så det nemt passer til små rum og udgør 
en uvurderlig ressource for fødevareleverandører. 
Enestående uventileret funktionalitet som standard 
betyder, at emhætte ikke er nødvendigt. Dette, 
kombineret med et innovativt kølesystem, der holder 
alle udvendige vægge kølige, gør produktet perfekt til 
små rum, trange hjørner og placering lige op ad andre 
apparater, fx kaffemaskiner.

407 mm bred

Sort på 
rustfrit stål

Stilrent design

Støjsvag drift, 
52 dBA på 
standby

Opbevaring af 
tilbehør oven på 
apparatet

Perfekt til små rum.eikon® e1s

Præcisionsteknologi
Den nøje afstemte kombination af tre 
opvarmningsteknologier: varmluft, strålevarme 
og mikrobølger giver et ensartet varmeniveau og 
sikrer jævne, reproducerbare kvalitetsresultater 
10 gange hurtigere end en almindelig ovn.

Den virkelige alsidighed i Merrychef eikon® e1s kommer til 
udtryk gennem det unikke udvalg af tilgængeligt professionelt 
tilbehør, fra æggeforme til gyoza-plader.
Se hele udvalget på merrychef.com/products/accessories

500 mm 
borddybde
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588 mm 
høj

Brugervenlige 
touchskærmikoner 
reducerer antallet af fejl

Nem at rengøre, ovnrum 
i rustfrit stål med 
afrundede hjørner og 
glatte overflader

311 mm x 311 mm 
Ovnrum på

Frontmonteret 
luftfilter med 
nem adgang


