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Merrychef eikon® e1s

Spesifikasjoner
eikon® e1s er førstevalget for alle som ønsker å 
tilberede fersk, varm mat på forespørsler når det 
er trangt om plassen. 

eikon® e1s er den perfekte måten å steke, riste, 
grille, bake og oppfriske et bredt utvalg av fersk 
eller frossen mat, som sandwicher, bakverk, pizza, 
fisk, grønnsaker og kjøtt.

En standard eikon® e1s-enhet drives fra et 
standard strømuttak på 13–16 A.

SLIK FUNGERER DET
Konveksjonsviften trekker inn luft gjennom vifteinntaket (1). Denne blir så varmet opp og returnert til 
ovnskammeret gjennom katalysatorene (2) og det perforerte stekebrettet (3) for å gi jevn fordeling av 
varmen i hele ovnen. Denne varmefordelingen gjør at maten tilberedes jevnt og skaper en sprø, gyllen 
overflate – hver gang.

Standardfunksjoner
• Rapid Matlaging Technology kombinerer 

tre oppvarmingsteknologier:
– Fininnstilt impinger-varmluft
– Mikrobølge
- Konveksjon

• Avtrekksfri tilbereding via innebygd 
katalysator

• Hurtig tilberedning, opptil 10–12 ganger 
raskere enn en vanlig stekeovn

• 31 cm kammer, med 40,7 cm fotavtrykk
• Utvendige overflater er kjølige
• easyTouch®-berøringsskjerm med 

ikonbasert brukergrensesnitt
• Svært enkel å rengjøre, store, avrundede 

kanter
• Stillegående drift – 52 dB i ventemodus
• Overføring av opptil 1024 tilberednings-

profiler via USB-minnepinne
• Innebygd diagnostisk testing
• Passer til på en 50 cm dyp benkeplate

–  Sort på rustfritt stål
–  Front med avrundede kanter

Tilgjengelig tilbehør
• Helt stekebrett

• Stekematte

• Kurv med hel bunn

• Beskyttet spade med støttende 
sidekanter

• Annet tilbehør på forespørsel
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Perforert stekebrett Katalysator

Konveksjonsvifte
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KatalysatorStekeoverflate
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MEDFØLGENDE TILBEHØR
• Helt stekebrett
• Spade med støttende sidekanter
• Stekematte
• Kurv med hel bunn

KONSTRUKSJON
• Innvendig kammer og utvendige vegger 

i rustfritt stål

MIKROBØLGEEFFEKT
• Mikrobølgeinnstillinger, av eller 5–100 % i intervaller på 1 %

KONVEKSJONSVARME
• Temperaturinnstillinger AV og fra 100 °C til 260 °C u i trinn på 1 °C

STRØMFORSYNING NYTTEEFFEKT (CA.)

Land / region Spenning Ordning Type 
støpsel

Støpsel, nominell 
ytelse per fase*

Maks. nytte-
effekt

Mikrobølge**
(IEC 705)

100 %

Konveksjons-
varme

Kombinasjons-
modus

UK 1n – 240 V 
50 Hz Enkel fase L + N + E 13 A 2990 W 800 W 2200 W 800 W** + 900 W

EU 1n – 240 V 
50 Hz Enkel fase L + N + E 16 A 2990 W 800 W 2200 W 800 W** + 900 W

DIMENSJONER

STRØMKRAV OG NYTTEEFFEKT

MODELL
SAMLET STØRRELSE

NETTOVEKT
HØYDE BREDDE DYBDE

eikon e1s 588 mm 407 mm 538 mm NETTO 58,0 kg
BRUTTO 61,0 kg

*Dette er ikke forbruk.  **Dette er omtrentlig mikrobølgenytteeffekt.
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