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Hogyan  működik?

A sütőbe épített katalizátor miatt nincs szükség
elszívó rendszerre. 

 �

Hagyományos fémtácával használható. �

 � Többszintű programozás. Minden programhoz 6
    különböző fokozat tartozik; a mikrohullám erősségétől,
    a sütési időtől, és egyéb beállításoktól függően.

 
�

 
 

Alapfelszereltség
A ’gyorsított konyhai technológia’ 
(Accelerated Cooking Technology®) 
3 főzési módot alkalmaz:

  • Konvekciós.

  • Mikrohullámú.

  • Impingement.

Szellőző nélküli működés. �

15-ször gyorsabb főzés, mint
egy hagyományos sütőben

  �

Rozsdamentes acél szerkezet. �

easyToUCH, érintőképernyő,
ikonok segítenek az eligazodásban. 

 �

USB drive-al 1024 program 
tölthető fel 

 �

Beépített diagnosztika. �

Könnyen tisztítható belső. �

Sütés közben a gép ajtaja kívülről
hideg marad, kevésbé balesetveszélyes.

 �

Opciók & 
Kiegészítők

Palacsintasütő �

Rack �

Hűtő serpenyő �

  � Zománcozott üveg 
sütőtálca

Nyél �

Grill serpenyő készlet  �
(tartalmaz 4 serpenyőt, 2 
nyelet & 2 fogantyút )

Kenyeres kosár �

Pizza lapát �

Sütő tisztítószer �

Sütő védőszer �

 Távfelügyelet �

e4

Bemutatjuk a Merrychef legújabb innovációját;
a szellőző nélkül működő, gyorsított technológiát
alkalmazó sütőjét. 

eikon e4

Részletes leírás

USB drive segítségével fel/letölthetünk 1024 programot.
Ezzel a funkcióval a hálózaton belüli gépek menüit 
egyidejűleg módosíthatjuk. 

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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ÁRAMELLÁTÁS

ORSZÁG FESZÜLTSÉG ELRENDEZÉS  CSATLAKOZÁSOK ÁRAM*

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

UK 400-415V  50Hz kétfázisú 2P N & E 32 Amp

EU 380-400V  50Hz kétfázisú 2P N & E 32 Amp

MODELL 
SZÁM

 TELJES MÉRET  MM

NETTÓ TÖMEG 
MAGASSÁG SZÉLESSÉG MÉLYSÉG

e4 591mm
(23.3”)

584mm
(23.0”)

750mm
(29.5”)

82.5kg
(182lbs)

SZERKEZET

Rozsdamentes acél.

VEZÉRLŐRENDSZER

Színes kijelzős érintőképernyő. Ikonok segítenek az eligazodásban.

1024 programot tárolhatunk, főzőprogramonként 6 különböző szinttel. 
Minden fokozathoz külön tájékoztató.

USB drive az adatátvitelhez

Ethernet hozzáférés, hogy a távoli gépekkel is kommunikálhassunk.

Biztonsági rendszer: hőmérsékletszabályozás

MIKROHULLÁMÚ ERŐ

Két magnetron.

Elosztórendszer, aktív forgó antennák.

Biztonsági rendszer: hivatalosan jóváhagyott reteszes ajtórendszer, 
távfelügyelet, a magnetronok túlmelegedését �gyelő rendszer.

LÉGKEVERÉSES HŐ

Konvekciós ventillátor beállítás, 10-100% ,1%-os lépésekben.
Biztonsági rendszer: a sütő túlmelegedését érzékeli.
Elosztórendszer: kiszámított forrólevegős sugár
 

MÉRETEK

TELEPÍTÉSI INFORMÁCIÓ

Hőtől távol tartandó.
Lapos, teherbíró felületre helyezzük.
Minden oldalon (valamint a gép felső és hátsó részénél) 
hagyjunk legalább 50mm-nyi helyet, így biztosítjuk a 
megfelelő szellőzést.
Mindig hagyjunk helyet a sütő előtt, hogy ajtaját teljesen 
ki tudjuk nyitni.

 

szélesség 375mm

Sütő belsejének méretei

Sütő méretek

312mm
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ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTŐK

Rack, serpenyő és zománcozott üvegtálca.

eikon e4
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TÁPELLÁTÁS & TELJESÍTMÉNY

MODELL TELJESÍTMÉNY 
    FELVÉTEL

 
IEC

MIKROHULLÁM
100%

 LÉGKEVERÉS  KOMBINÁCIÓS 
           MÓD

e4 6.2kW 1500W 3200W 1500+3200W

Hőmérsékleti beállítások;
 0-100 Celsius fok és 275 Celsius fok között, 1Celsius fokos lépésekben 

TELJESÍTMÉNY

A Merrychef termékeivel kapcsolatos további információért, hogy megtudja 
melyik gépünk illene legjobban konyhájába, kérjük keresse fel 
Értékesítési Irodánkat.

Mikrohullám; kikapcsolható, vagy 5-100%-ig, 1%-os lépésben.  

A közlemény adatainak változtatási jogát fenntartjuk.
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