
Stwórz własne menu
Merrychef eikon® e1s to jedna z najbardziej kompaktowych kuchenek do szybkiego 
przyrządzania potraw dostępnych na rynku, zaprojektowana dla małych punktów 
zamierzających rozszerzyć ofertę o gorące potrawy lub poprawić wydajność. Jedno urządzenie 
do ustawienia na blacie, o eleganckiej stylistyce, z możliwością zaprogramowania w celu 
zapewnienia wysokiej jakości każdego zamówienia. Prosta obsługa poprzez naciśnięcie ikony. 
Doskonałe do szybkiego gotowania, opiekania i pieczenia wielu potraw – od przyrządzanych ze 
świeżych składników po dania mrożone.

eikon® e1s

Szybka
Skrócenie czasu 
oczekiwania dzięki 
10-krotnie szybszemu 
działaniu niż w przypadku 
kuchenek tradycyjnych.

Wszechstronna
Oszczędza miejsce; jedno 
urządzenie umożliwiające 
przygotowanie wielu 
różnych potraw.

Łatwa instalacja
Brak kosztów instalacji – wystarczy 
podłączyć do prądu poprzez 
jednofazową wtyczkę 13A (Wielka 
Brytania) lub 16A (UE).

Wydajna
Niezwykle opłacalna inwestycja 
dzięki niskiemu zużyciu energii – w 
trybie czuwania kuchenka zużywa 
mniej niż 0,7 kWh.  Oszczędza 
pieniądze, gdy nie jest używana.

Expanding your opportunities www.merrychef.com

Burrito z tuńczykiem60 sekund



Informacje na temat tego, gdzie kupić i jak serwisować 
kuchenkę, a także uzyskać wsparcie w zakresie naszych 
flagowych produktów dla punktów gastronomicznych, 
znajdziesz na stronie  www.merrychef.com

Zadowolenie klientów
Twoje zadowolenie z naszych produktów 
jest dla nas najważniejsze. Dzięki naszemu 
70-letniemu doświadczeniu zapewniamy, 
że otrzymujesz wysokiej jakości, precyzyjnie 
wykonane urządzenie. Wbudowany moduł 
diagnostyczny Merrychef eikon® e1s, jak i 
pełne wsparcie gwarancyjne i serwisowe 
sprawią, że możesz pozbyć się zmartwień.

Press & Go
Kuchenka Merrychef eikon® e1s jest wstępnie 
zaprogramowana w menu zawierające m.in. kanapki 
panini, frytki i rybę. Tworzenie własnego menu stało 
się niezwykle łatwe, dzięki prostym instrukcjom 
przedstawionym na ikonach. Co więcej, narzędzie 
Merrychef Ready Recipe umożliwia przesłanie wielu 
przepisów bezpośrednio do kuchenki poprzez łącze USB.

Kosz podstawowy
Nr części: 32Z4080

Szufelka z 
chronionym 
uchwytem z 
podniesionymi 
ściankami bocznymi
Nr części: SR318

Płyta do gotowania 
Nr części: DC0322

Akcesoria
W podstawowej wersji, do każdego urządzenia dołączane są 
następujące akcesoria, które można myć w zmywarce:

Dzięki ikonom easyTouch® 
nawet niewykwalifikowany 
personel osiągnie 
profesjonalne rezultaty, 
przy minimalnej ilości czasu 
potrzebnego na szkolenie i 
mimo ewentualnych barier 
językowych.

Wkładka z 
nieprzywierającą 
powłoką do płyty do 
gotowania (naturalna)
Nr części: 32Z4088

Kompaktowe, stylowe urządzenie do umieszczenia na blacie, 
zaprojektowane tak, aby mieściło się w niewielkiej przestrzeni i 
stanowiło nieocenioną pomoc dla punktów gastronomicznych. 
Doskonała funkcjonalność, standardowo w wersji 
przystosowanej do gotowania bezwentylacyjnego, oznacza brak 
konieczności instalowania wyciągu. To, jak również innowacyjny 
system chłodzenia, dzięki któremu ścianki urządzenia nie 
nagrzewają się, sprawia, że kuchenka idealnie nadaje się do 
niewielkich pomieszczeń, ciasnych miejsc oraz do umieszczenia 
na blacie obok innych urządzeń, takich jak ekspresy do kawy.

szerokość: 407 mm

Stal nierdzewna 
w kolorze 
czarnym

Elegancki design

Ciche działanie; 
52 dBA w trybie 
czuwania.

Idealnie nadaje się do małych pomieszczeń.eikon® e1s

Precyzyjna technologia
Doskonałe połączenie trzech technologii 
grzewczych: konwekcji, sterowania 
uderzeniem gorącym powietrzem oraz 
mikrofal, zapewnia stały poziom temperatury, 
dając jednolite, wysokiej jakości, powtarzalne 
rezultaty w czasie 10 razy krótszym niż w 
przypadku kuchenki konwencjonalnej.

Wszechstronność kuchenki Merrychef eikon® e1s dodatkowo 
zwiększa unikalny zestaw profesjonalnych akcesoriów, od 
foremek do jaj po blachy do pierożków Gyoza.
Wszystkie akcesoria dostępne są pod adresem:   
merrychef.com/products/accessories
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komora 
311 x 311 mm

Miejsce na 
akcesoria w górnej 
części urządzenia

głębokość (do ustawienia 
na blacie): 500 mm

Łatwa do czyszczenia 
dzięki komorze ze 
stali nierdzewnej z 
zaokrąglonymi rogami i 
gładkimi powierzchniami

Łatwo dostępny 
filtry powietrza 
montowany z 
przodu

Łatwe w użyciu 
ikony pozwalają na 
zmniejszenie liczby 
popełnianych błędówwysokość: 

588 mm


