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Stel uw menu samen
De Merrychef eikon® e1s is een van de meest compacte high speed ovens op de markt en is
bedoeld voor kleine eetgelegenheden die warme gerechten aan hun menu willen toevoegen
of de keuken productiever willen maken. Het is een afzonderlijk, elegant ontworpen apparaat
voor op het aanrechtblad dat met eenvoudige pictogrambediening bij elke bestelling opnieuw
een kwaliteitsresultaat garandeert. Ideaal om snel een keur aan verse en diepgevroren
gerechten te koken, roosteren en bakken.

High speed

Makkelijk te plaatsen

Minder lang wachten, kookt
wel 10 keer sneller dan een
traditionele oven.

Geen installatiekosten, gewoon de
eenfasige stekker van 13 A (VK) of
16 A (EU) aansluiten en klaar.

Veelzijdig

Efficiënt

Ruimtebesparend; kook een
scala aan voedingswaren
met slechts één apparaat.

Uitstekend rendement op
investering met laag verbruik;
gebruikt minder dan 0,7 kWh in
standby. Bespaart geld wanneer
de eenheid niet in gebruik is.

Expanding your opportunities

www.merrychef.com

Perfect voor kleine ruimtes.
Een compact, stijlvol apparaat voor op het aanrechtblad
dat moeiteloos in kleine ruimtes past en van
onschatbare waarde is in eetgelegenheden. Superieure
werking, standaard zonder ventilatiesysteem, afzuigkap
overbodig. Daarnaast blijven alle buitenvlakken
aanraakbaar dankzij de innovatieve koeling, waardoor
de oven ook in kleine ruimtes kan worden geplaatst,
zelfs naast andere toestellen zoals koffiezetapparaten.

Accessoirehouder
bovenop het
apparaat

Precisietechnologie
De precies afgestemde combinatie van drie
verwarmingstechnologieën – warme lucht,
gelijkmatige warmteverdeling onder druk
(impingement) en microgolven – verzekert een
constante verwarming en herhaalbare topresultaten,
en dat 10 maal sneller dan een gewone oven.

Geschikt voor een
500 mm diep
aanrechtblad

407 mm breed

Minder fouten dankzij
het gebruiksvriendelijke
aanraakscherm met
pictogrammen

Elegant design
588 mm
hoog
Zwart op
roestvrij staal

Makkelijk te reinigen
ovenruimte met
afgeronde hoeken en
gladde oppervlakken in
roestvrij staal

Ovenruimte
311 x 311 mm

Aan de slag met één druk op de knop

Accessoires

De Merrychef eikon® e1s is voorgeprogrammeerd
met uiteenlopende menu’s als panini’s, frietjes en
vis. Maak makkelijk uw eigen programma met de
eenvoudige pictograminstructies, of gebruik de tool
Merrychef Ready Recipe om via usb talloze recepten
rechtstreeks naar de oven te downloaden.

Opdat u meteen aan de slag kunt, wordt elke bestelling inclusief
de volgende vaatwasgeschikte artikelen geleverd:

Met de easyTouch®pictogrammen
krijgen ook onervaren
medewerkers
professionele resultaten,
en dat haast zonder
scholingstijd en zonder
enige taalmoeilijkheden.

Ovenschep met
handscherm en
zijwanden
Onderdeelnr.:
SR318
Ovenplaat met
dichte bodem
Onderdeelnr.:
32Z4080

Kleefvrije
onderlegger voor
kookplaat (natuurlijk
materiaal)
Onderdeelnr.:
32Z4088
Kookplaat met
dichte bodem
Onderdeelnr.:
DC0322

De Merrychef eikon® e1s bewijst zijn ware veelzijdigheid met
het unieke assortiment van professionele accessoires dat
beschikbaar is, van eivormen tot gyozaschalen.
Bekijk het volledige aanbod op
merrychef.com/products/accessories

Klanttevredenheid

Voor meer informatie over verkooppunten,
onderhoud en onze hoogwaardige culinaire
ondersteuning gaat u naar www.merrychef.com

Wij vinden het erg belangrijk dat u tevreden bent
over onze producten. We bogen op bijna 70
jaar ervaring en kunnen zo de kwaliteit van onze
precisiegebouwde apparaten waarborgen. De
Merrychef eikon® e1s wordt standaard geleverd
met gemoedsrust, dankzij het ingebouwde
diagnosesysteem, de volledige garantie en de
serviceondersteuning.
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Makkelijk
te bereiken
luchtfilter
vooraan

Werkt stil;
52 dBA in
standby
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