
Tel: 06 80 620 800

www.merrychef.hu

eikonTM

Project

Item

Quantity

CSI Section 11400

Approval

Date

Modellek 

eikon e2

Hogyan működik?

Az e2 egy új, szabadalmaztatott hőátadó módszert
hasznosít                    az ún. ‘Planar Plumes’.-t 
 
A felmelegített levegő közvetlenül az étel 
felszínén gyűlik össze, majd körülöleli az ételt. 

Alapfelszereltség

 • Advanced Cooking Technology® 
Planar Plume-al és mikrohullámú 
technológiával a gyorsabb, 
egyenletesebb sülésért és barnulásért 

 • “Szellőzés nélküli” sütés a beépített
katalizátoros átalakítón keresztül

 • 10-szer gyorsabb főzés a hagyományos
főzési módszerekkel összehasonlítva

 • Az energiagazdálkodási rendszer az
áramfogyasztást 13 apm alatt tartja

 • Csendes működés - készenléti  
módban 50dbA a zajszint

 • Rozsdamentes acél szerkezet

 • EasyToUCH, ikonvezérelt 
érintőképernyő

 • USB adathordozón 1024
főzőprogram tárolható

 • beépített diagnosztika

 • Egyszerű menü fejlesztés a  
MenuConnect™ szoftverrel.

Opciók & 
Kiegészítők

 • Használati útmutató/
Tisztítási utasítások

 • Sütő kosarak

 • Aluminum lapát

 • Üvegtisztító

  • Spray szórófejek

Az e2 ideális megoldás az olyan kisebb létesítmények 
számára, mint a kioszkok, snack bárok, kávézók és 
teaházak.   
 
Az e2 jelentős bevételi forrást jelenthet az olyan 
helyszűkében lévő konyhákban, ahol fontos a tér 
megfelelő kihasználása az ételek gyors elkészítése 
érdekében. 

 
 

Az új, szabadalmaztatott hőádó módszer a Planar Plume 
technológiát használja, hogy az ételek gyorsan készüljenek 
el, ropogósra és egységesen aranybarnára süljenek.

e2_FXe2_DX e2_GX 

Részletes leírás

Díjmentesen hívható szám
info@merrychef.hu
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eikon e2

SZERKEZET

Rozsdamentes acél üreg és szerkezet.

VEZÉRLŐRENDSZER

Ikonvezérelt, színes érintőképernyő.

1024 program tárolása, főzőprogramonként 
6 szinttel, minden szinthez külön felhasználói 
utasításokkal. 

USB adathordozó.

MIKROHULLÁM

Elosztó rendszer, forgó antennák. Mikrohullám beállítások; 
kikapcsolás vagy 5-100%, 1%-os lépésekben.

BIztonsági rendszer: jóváhagyott, meg�gyelés alatt tartott 
zárrendszer és a magnetronok túlmelegedését jelző rendszer. 

KONVEKCIÓS HŐ

Elosztó rendszer, Planar Plumes.

Biztonsági rendszer: sütőkamra túlmelegedését jelző rendszer.

TELEPÍTÉSI INFORMÁCIÓ

Hőforrástól távol tartandó. 

Súlyának megfelelő, lapos felületen állítsuk fel. 

Hagyjunk minimum 50mm helyet az oldalainál, 
hátul és felül, hogy a levegő szabadon mozoghasson. 

Ahhoz, hogy a sütő ajtaját kényelmesen nyithassuk 
hagyjunk elég helyet a sütő előtt is.

További információért, segítségért és tanácsért,hogy melyik sütő illik legjobban 
konyhádba, keresd értékesítőnket.

Sütőkamra méretei

Sütő méretei

ÁLTALÁNOS TARTOZÉKOK

Főző lap (x1).

MODELL
TELJES MÉRET  MM

NETTÓ TÖMEG
MAGASSÁG SZÉLESSÉG MÉLYSÉG

e2B 633mm
(25”)

383mm
(15”)

785mm
(31”)

68kg netto (150 lbs)
78kg brutto (172 ibs)

MÉRETEK

TELJESÍTMÉNY IGÉNY & TELJESÍTMÉNY

ÁRAMELLÁTÁS

Modell (ország) Feszültség Elrendezés      Kapcsolások Áram/Fázis*

e2_DX (UK & EU) 230V  50Hz egy fázisú 1P+N+E 32 Amp

e2_FX (EU) 230V  50Hz egy fazisú P+N+E 16 Amp

e2_GX (UK) 230V  50Hz egy fázisú P+N+E 13 Amp

MODELL FELVETT 
TELJESÍTMÉNY MIKROHULLÁM

100%
KONVEKCIÓS

HŐ
KOMBINÁLT 

MÓD

e2_DX (UK & EU) 4.3kW 1000W 2200W 1000W+2200W

e2_FX (EU) 3.4kW 1000W 2200W 1000W+1300W

e2_GX (UK) 3.0kW 1000W 2200W 1000+900W

Az e2_GX modell formázott 13 Amp dugó BS 1363A 
(kizárólag Egyesült Királyság)

szélesség 244mm

 

*Ez nem fogyasztás

info@merrychef.hu

Díjmentesen hívható szám

Hőmérsékleti beálíltások 0 Celsius foktól 275 Celsiusig 1Celsius 
fokos lépésekben. 

TELJESÍTMÉNY


	e2_spec sheet 1.oldal.pdf
	e2_spec sheet 2.oldal

