
Menünüzü oluşturun
Merrychef eikon® e1s, piyasadaki en kompakt yüksek hızlı fırınlardan birisidir. Operasyonlarına 
sıcak yemek seçeneği katmak isteyen ve verimliliklerini artırmak isteyen küçük işletmeler için 
tasarlanmıştır. Müşterilerin görebileceği bölümlerde kullanılmak için tasarlanmış ve her sipariş 
için yüksek kaliteli sonuçlar üretecek şekilde programlanmış tekli bir tezgâh üstü cihazdır ve 
simgelere dokunarak kullanılan basit bir kullanımı vardır. Hem taze hem de dondurulmuş 
gıdalardan çok çeşitli yemekler pişirmek, kızartmak ve fırınlamak için idealdir.

eikon® e1s

Yüksek hızlı 
Konvansiyonel bir fırına 
göre 10 kat hızlı pişirme ile 
bekleme süresini kısaltır.

Çok yönlü
Yer tasarrufu sağlar, sadece 
tek parçadan oluşur ve çok 
çeşitli yiyecekleri pişirebilir.

Kurulumu kolay
Kurulum maliyeti yoktur, 
sadece tek fazlı 13A (UK), 16A 
(EU) fişi prize takın ve çalıştırın.

Verimli
Düşük güç tüketimi ile yatırımda 
mükemmel getiri; bekleme 
modunda 0,7 kwh’dan bile az 
elektrik kullanır.  Kullanımda 
değilken tasarruf sağlar.

Expanding your opportunities www.merrychef.com

Ton Balıklı Dürüm60 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® e1s, tam garanti ve servis 
desteği ile dahili bir kendini tanılama sistemine 
sahiptir.

Press & Go
Merrychef eikon® e1s paninilerden patates kızartması 
ve balığa kadar çok geniş bir ön programlı menülerle 
birlikte gelir. Takibi kolay simge tabanlı talimatlarla 
kendi programlarınızı oluşturmak son derece 
kolaydır. Hatta isterseniz Merrychef Hazır Tarif aracı 
ile doğrudan USB üzerinden pek çok tarifi fırınınıza 
yükleyebilirsiniz.

Dayanıklı taban 
sepeti
Parça No: 32Z4080

El korumalı ve 
yanları korumalı 
kürek
Parça No: SR318

Sağlam pişirme 
tepsisi 
Parça No: DC0322

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

easyTouch® simgelerle 
eğitim süresi kısalır, dil 
engelleri ortadan kalkar 
ve düşük vasıflı personel 
profesyonel sonuçlar 
sunabilir.

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

Küçük alanlara kolayca sığacak ve gıda sağlayıcıları için 
paha biçilemez bir kaynak sağlayacak şekilde tasarlanmış 
kompakt, şık bir tezgah üstü cihazdır. Standart olarak 
sunulan havalandırmasız üstün işlevsellik, davlumbaza 
ihtiyaç duyulmayacağı anlamına gelir. Bu, yenilikçi bir 
soğutma sistemi ile birleştiğinde tüm dış yüzeyleri 
“dokunacak kadar soğuk” yapar ve böylece küçük alanlar, 
dar köşeler ve kahve makineleri gibi diğer cihazların direkt 
olarak yanına yerleştirilmek için mükemmeldir.

407 mm genişlik

Paslanmaz çelik 
üzeri siyah renk

Müşterilerin 
görebileceği 
bölümlerde 
kullanıma 
uygun 
tasarım

Sessiz çalışma; 
bekleme 
modunda 52 dBA

Ünitenin üstünde 
aksesuar saklama

Küçük alanlar için mükemmeldir.eikon® e1s

Hassas Teknoloji
Üç ısıtma teknolojisinin ince ayarlı 
kombinasyonu: konveksiyon, ayarlı hava jeti 
ve mikrodalga, ısı seviyesini eşit hale getirerek, 
geleneksel bir fırından 10 kat daha hızlı, yüksek 
kaliteli, tekrarlanabilir sonuçlar sunar.

Merrychef eikon® e1s’in gerçek çok yönlülüğü, şekilli yumurta 
kalıplarından Gyoza tepsilerine kadar sunulan profesyonel 
aksesuarların benzersiz çeşitliliği ile gerçekleşir.
Tüm aksesuarları  merrychef.com/products/accessories 
adresinde görebilirsiniz ©
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500 mm tezgah 
üstü derinlik

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

Kolay erişilebilir 
öne monte edilmiş 
hava filtresi

Kullanımı kolay 
simgeler hata yapma 
olasılığını düşürür

588 mm 
yükseklik

311 x 311 mm 
hazne


