
Utveckla din meny
Merrychef eikon® e1s är en av de mest kompakta höghastighetsugnarna på marknaden, 
speciellt framtagen för småföretag som vill lägga till ett alternativ för varm mat i verksamheten 
eller utöka sin kapacitet. En enda bänkenhet med en design som inte behöver gömmas undan 
och enkla ikonbaserade program som ger resultat av högsta kvalitet för varje beställning. 
Idealisk för att snabbt tillaga, rosta och baka många olika rätter med både kylda och frysta 
råvaror.

eikon® e1s

Hög hastighet 
Minskar väntetiderna 
genom att tillaga maten 
upp till 10x snabbare än 
en traditionell ugn.

Mångsidig
Sparar utrymme; en enda 
enhet för tillagning av en 
mängd olika rätter.

Lätt att installera
Inga installationskostnader, 
anslut bara en enda kontakt 
(13A Storbritannien, 16A EU).

Effektiv
Utmärkt avkastning på investering 
med låg strömförbrukning; drar 
mindre än 0,7 kWh i standbyläge.  
Sparar pengar när den inte 
används.

Expanding your opportunities www.merrychef.com

Tonfiskburrito60 sekunder



För ytterligare information om inköpsställen, 
underhåll och support gå till  
www.merrychef.com

Kundnöjdhet 
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® e1s har ett 
inbyggt, självdiagnostiserande system med 
komplett garanti och servicestöd så att du kan 
känna dig lugn.

Press & Go
Merrychef eikon® e1s levereras förprogrammerad 
med menyer för allt från panini till pommes frites till 
fisk. Det är lätt att göra egna inställningar med de 
enkla ikonbaserade anvisningarna. Eller så kan du 
ladda ner en mängd olika recept direkt till ugnen via 
USB med Merrychef Ready Recipe-verktyget.

Korg med solid 
botten
Artikelnr: 
32Z4080

Spade med sidor 
och handskydd
Artikelnr: SR318

Solid ugnsplatta 
Artikelnr: DC0322

Tillbehör
För att hjälpa dig att komma igång följer följande  
diskmaskinssäkra artiklar med i varje beställning:

Med easyTouch®-
ikonerna kan även 
personal utan erfarenhet 
få perfekta resultat, utan 
att behöva lägga tid på 
invecklade instruktioner 
eller försöka överkomma 
språkbarriärer.

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

En kompakt, snygg bänkenhet utformad för att enkelt 
passa i små utrymmen och ge matleverantörer en 
värdefull resurs. Överlägsen funktionalitet med ventilfri 
design som standard, vilket innebär att ingen köksfläkt 
behövs. I kombination med ett innovativt kylsystem 
gör det att ytterväggarna alltid är svala, något som gör 
ugnen perfekt för små ytor och trånga hörn och betyder 
att den till och med kan placeras ovanpå övriga vitvaror, 
som kaffebryggare.

407 mm bred

Svart på 
rostfritt stål

Stilren design

Jobbar tyst; 
52 dBA i 
standbyläge

588 mm hög

Perfekt för små utrymmen.eikon® e1s

Precisionsteknik
Den perfekta kombinationen av tre 
värmetekniker: varmluft, direkt varmluft och 
mikrovågor ger en konstant värmenivå för ett 
jämnt och perfekt resultat, som dessutom blir 
färdigt tio gånger snabbare än en traditionell 
ugn.

Den verkliga mångsidigheten hos Merrychef eikon® e1s 
kommer till sin fulla rätt med ett unikt urval av professionella 
tillbehör, från äggformar till gyoza-brickor.
Se hela sortimentet på merrychef.com/products/accessories
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500 mm bänkdjup

Lättrengjord insida i 
rostfritt stål med rundade 
hörn och släta ytor

Frammonterade 
luftfilter för enkel 
åtkomst

Lättanvända 
pekskärmsikoner 
minskar feltryck

Förvaring av 
tillbehör ovanpå 
enheten

311 × 311 mm 
ugnsutrymme


