
Utvid menyen
Merrychef eikon® e1s er en av de mest kompakte høyhastighetsovnene på markedet. 
Den er beregnet på små foretak som ønsker å legge til et varmt alternativ på menyen 
eller øke effektiviteten. Et enkelt kjøkkenbenkapparat, utformet for bruk i kunderettede 
områder og er programmert til å produsere kvalitetsresultater for hver enkelt bestilling, 
med bare ett trykk på et ikon. Ideell for rask steking, risting og baking av et bredt utvalg 
av retter fra fersk og frossen tilstand.

eikon® e1s

Høy hastighet
Reduserer ventetiden, ved 
å tilberede maten opptil 
10 ganger raskere enn en 
vanlig stekeovn.

Allsidig
Plassbesparende; du kan 
lage et bredt utvalg av 
retter med kun ett apparat.

Enkel å installere
Ingen installasjonskostnader, 
bare koble ovnen til et enfaset 
strømuttak med et støpsel på 
13 A (Storbritannia) / 16 A (EU), 
og sett i gang.

Effektiv
Utmerket avkastning på 
investeringen med lavt 
strømforbruk; bruker mindre enn 
0,7 kWh i ventemodus. Sparer 
penger når den ikke er i bruk.

Expanding your opportunities www.merrychef.com

Tunfiskburrito60 sekunder



For mer informasjon om hvor du kan kjøpe 
ovnen, service og vår anerkjente kulinarisk 
støtte kan du gå til www.merrychef.com

Kundetilfredshet 
Det er viktig for oss at du er tilfreds med 
produktene våre. Med våre nesten 70 år 
med erfaring kan du være trygg på at du får 
et presisisjonsbygd apparat av høy kvalitet. 
Merrychef eikon® e1s har et innebygd system 
for selvdiagnostikk med full garanti og 
servicestøtte, slik at du slipper å bekymre deg.

Press & Go
Merrychef eikon® e1s leveres forhåndsprogrammer 
med menyer som inneholder alt fra panini og pommes 
frites til fisk. Det kunne ikke være enklere å lage din 
egen meny, med de ikonbaserte instruksjonene 
som er enkle å følge – eller bruk Merrychef Ready 
Recipe-verktøyet som lar deg laste ned et stort utvalg 
oppskrifter rett til ovnen via en USB-port.

Kurv med hel 
bunn
Delenummer: 
32Z4080

Spade med 
håndvern og 
sider
Delenummer: 
SR318

Helt stekebrett 
Delenummer: 
DC0322

Tilbehør
Slik at du kan komme raskt i gang, leveres alle bestillinger med 
følgende artikler som kan vaskes i oppvaskmaskin:

Med easyTouch®-
ikonene trenger de 
ansatte lite opplæring 
for å produsere 
profesjonelle resultater, 
uten språkbarrierer.

Non-stick-
stekematte 
(naturlig)
Delenummer: 
32Z4088

Et kompakt, stilig kjøkkenbenkapparat utformet for 
å ta liten plass og utgjøre en uvurderlig ressurs for 
matleverandører. Overlegen funksjonalitet, leveres uten 
avtrekk som standard, noe som betyr at avtrekkshette 
ikke er nødvendig. Dette, kombinert med et nyskapende 
kjølesystem som gjør at alle utvendige vegger er kjølige 
å ta på, gjør ovnen perfekt for steder hvor det er trangt 
om plassen, hjørner og ved siden av andre apparater, 
som kaffemaskiner.

407 mm bred

Sort på 
rustfritt stål

Design som 
passer i 
kundevendte 
områder

Stillegående; 
52 dBA i 
ventemodus

588 mm høy

Oppvaring av tilbehør 
oppå enheten

Perfekt for på steder hvor det er trangt om plassen.eikon® e1s

Presisjonsteknologi
Den finjusterte kombinasjonen av tre 
oppvarmingsteknologier – konveksjon, impinger-
varmluft og mikrobølger – gjør at varmenivået 
blir enhetlig, noe som igjen sikrer jevne, 
gjentakbare resultater av høy kvalitet 10 ganger 
raskere enn en vanlig stekeovn.

Allsidigheten til Merrychef eikon® e1s kommer til uttrykk 
gjennom det unike utvalget profesjonelt tilbehør som er 
tilgjengelig, fra eggeformer til Gyoza-brett.
Se hele utvalget på merrychef.com/products/accessories
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500 mm dyp 
(kjøkkenbenk)

Enkel å rengjøre, 
innvendig kammer 
i rustfritt stål med 
avrundede hjørner 
og jevne overflater

Enkel tilgang til 
frontmontert 
luftfilter

Brukervennlig 
berøringsskjerm med 
ikoner reduserer 
risiko for feil

311 x 311 mm 
kammer


