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Standardfunktioner

Tilgængeligt tilbehør

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknologi til hurtig madlavning
kombinerer tre varmeteknologier:
– Strålevarme
– Mikrobølger
– Varmluft
Uventileret tilberedningsfunktionalitet
takket være indbygget katalysator
Hurtig tilberedning op til 10-12 gange
hurtigere end en almindelig ovn
31cm ovnrum med et breddepladsareal på 40,7 cm
Kølig yderside
EasyTouch®-ikonbaseret
brugerinterface med touchskærm
Virkelig nem at rengøre med store
afrundede kanter
Støjsvag drift – 52 dBA i standbytilstand
Dataoverførsel via USB-hukommelsesstick af op til 1024 tilberedningsprofiler
Indbygget diagnostisk test
Passer på en bordplade på 50 cm
– Sort ydre på rustfrit stål
– Frontdesign med blød kant

Massiv bageplade
Bageunderlag
Bradepande med massiv bund
Beskyttet spade med sidevægge
Andet tilbehør på anmodning

Specifikationer
Eikon® e1s er det oplagte valg for personer, der
ønsker at tilberede frisk, varm mad på bestilling,
på steder, hvor pladsen prioriteres højt.
Eikon® e1s er den ideelle metode, når der skal
tilberedes, steges, grilles, bages og opvarmes en
lang række friske eller frosne madvarer som fx
sandwich, bagværk, pizzaer, fisk, grøntsager og kød.

Katalysator

Stråleplade

2
3

Varmluftsventilator
1

En eikon® e1s-standardenhed skal tilsluttes en
almindelig 13 A-16 A-strømforsyning.

Varmelegeme
2

Tilberedningsoverflade

SÅDAN FUNGERER DET
Varmluftsventilatoren trækker luft ind gennem ventilatorindsugningen (1). Denne luft opvarmes
derefter og returneres til ovnrummet via katalysatorerne (2) og strålepladen (3), så der genereres
et jævnt varmemønster i ovnen. Dette varmemønster sikrer, at maden tilberedes jævnt og giver
en sprød og gylden overflade hver gang.
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Katalysator

Merrychef eikon® e1s

Merrychef eikon® e1s

MIKROBØLGEEFFEKT
•
Mikrobølgeovnsindstillinger, slukket eller 5-100 % i trin på 1 %

MEDFØLGENDE TILBEHØR
•
Massiv bageplade
•
Spade med sidevægge
•
Bageunderlag
•
Bradepande med massiv bund

VARMLUFT
•
Temperaturindstillinger OFF (fra) og fra 100 °C til 260 °C i trin på 1 °C

Merrychef eikon® e1s

KONSTRUKTION
•
Ovnrum og kabinet i rustfrit stål

MÅL
MODEL
eikon e1s

SAMLET STØRRELSE
HØJDE

BREDDE

DYBDE

588 mm

407 mm

538 mm

NETTOVÆGT
NETTO 58,0 kg
BRUTTO 61,0 kg

STRØMKRAV OG AFGIVET EFFEKT
ELFORSYNING

AFGIVET EFFEKT (CA.)

Land/område

Spænding

System

Stiktype

Stikkets
strømstyrke pr.
fase*

Maks.
indgangseffekt

Mikrobølger**
(IEC 705)
100 %

Varmluft

Kombinationsmodus

UK

1n-240 V 50 Hz

Enkelt fase

L+N+E

13 A

2990 W

800 W

2200 W

800 W** + 900 W

EU

1n-240 V 50 Hz

Enkelt fase

L+N+E

16 A

2990 W

800 W

2200 W

800 W** + 900 W

*Dette er ikke forbrug. **Dette er omtrentlig afgivet mikrobølgeeffekt.

Welbilt forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design eller specifikationer uden forudgående varsel.
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