
Hogyan működik?

• a készülék beépített katalizátoros rendszerrel
működik, így nincs szükség külön szellőzőberendezésre

• hagyományos fémtepsivel/tálcával használható

• többszintű programozás: programonként
6 különböző szint, külön idő-,
ventillátor- és mikrohullámú erő
beállításával.

• A Merrychef MenuKey opció lehetővé teszi,
hogy új programokat töltsünk le/fel.
A menüváltoztatásokat egyszerre akár több,
egymástól távol lévő sütőn is végrehajthatjuk.

Részletes leírás

Alapfelszereltség
Accelerated Cooking Technology®
3 sütési technológia kombinációja:

• konvekciós (légkeveréses)
• mikrohullámú
• impingement

• szellőző nélküli működés
•  15ször gyorsabb,mint a 

hagyományos sütők
• rozsdamenets acél szerkezet
• könnyen kezelehtő digitális vezérlés
• MenuKey ®  technológia; 256

főzési program tölthető 
le/fel

• beépített diagnosztika
• könnyen tisztítható belső
• „hűvös érintés” ajtó 
( a sütő  ajata működés közben nem
melegedik át)   

Opciók & 
Kiegészítők
• palacsintasütő
• rack
• hűtő serpenyő
• zománcozott üvegtálca
• fogantyú
• grill serpenyő készlet 

(4serpenyő, 2 fogantyú & 2 hordozó )

• kenyereskosár
• pizza lapát
• sütő tisztítószer
• sütő védőszer
Távfelügyelet elérhető.
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Bemutatjuk a Merrychef legújabb innovációját;
a szellőző nélkül működő, gyorsított technológiát
alkalmazó sütőjét. 

A levegőt a konvekciós ventillátor egy zsírszűrőn (1) fújja át,
amely eltávolítja a felesleges makrorészecskéket. A levegő ezután
a katalizátoron(2) valamint az impinger lemezeken(3) keresztül még 
magasabb hőmérsékletre hevül, majd visszaáramlik a sütő belsejébe. 
A hő ilyenfajta elosztása lehetővé teszi, hogy minél kevesebb helyen 
rakódjon le zsír, így egyenletesen átsült, ropogós ételeket készíthetünk.
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MO DELL 

SZÁM

TELJES MÉRET mm NETTO
TÖMEG

MAGASSÁG SZÉLESSÉG PLATFORM
MÉLYSÉG*

402s 595mm
(23.4”)

585mm
(23.0”)

660mm
(26.0”)

90kg
(198 lbs. )

TELJESÍTMÉNYIGÉNY

MIKROHULLÁMÚ ERŐ
Kimenet 1500 Watt (IEC705) @ 100%
Safety System Agency által biztosított ajtózárak

KONVEKCIÓS HŐ
3250 Watt melegítő elemek, 2500 Watt-ra csökkennek  
kombinációs módban.
Hőmérséklet beállítások : 150°C-tól  275°C-ig ,1° C-os lépésekben. 

MÉRETEK

SZERKEZET
Belső:   rozsdamentes acél
Külső :   rozsdamentes acél

BEÜZEMELÉSI INFORMÁCIÓK
Hőforrástól távol tartandó.
Stabil, erős, sima felületre helyezzük a sütőt.
Hagyjunk legalább 50mm helyet az oldalainál és hátul,
hogy a levegő szabadon mozoghasson.
A sütő elején is hagyjunk helyet, hogy az ajtó
megfelelően nyitható legyen.

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTŐK
Rack, „cool down” serpenyő és zománcozott üvegtálca

A Merrychef termékeivel kapcsolatos további 
információért keresse fel Értékesítési Irodánkat. 

szélesség 374mm
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*tartalmazza a működési távolságot

Hagyjunk legalább 50mm helyet az oldalaknál
és a sütő hátulján, hogy a levegő szabadon 
mozoghasson.

sütő belsejének méretei
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ÁRAMELLÁTÁS

ORSZÁG FESZÜLTSÉG ELRENDEZÉS KAPCSOLÁSOK ÁRAM
/fázis

UK 230-240V  50Hz egyfázisú 1P N & E 32 Amp

UK 400-415V  50Hz kétfázisú 2P N & E 16 Amp

EU 380-400V  50Hz kétfázisú 2P N & E 16Amp

Teljesítményfelvétel 6.2kW maximum

*Platform Depth
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