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Melegítő elem

Konvekciós ventillátor

(felülnézet )

Katalizátoros átalakító*

eikonTM
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Modellek 

eikon e5

Hogyan működik?

A konvekciós ventillátor (1) a melegítő elemek(2) felé 
keringeti a levegőt, hogy az elérje a beállított hőmérsékletet.
Mielőtt a forró levegő a sütő üregébe visszaáramlana, a 
katalizátoros átalakító (3) megtisztítja.  

Alapfelszereltség

2/3-os Gastronorm belső nagyobb
adagok elkészítéséhez

 �

 �

Mikrohullámmal kombinált módban �
5-ször gyorsabban főzhetünk.

Rozsdamentes acél szerkezet. �

easyToUCH, érintőképernyő. Ikonok
segítenek eligazodni. 

 �

USB drive-al 1024 program tölthető
fel.

 �

Beépített diagnosztika. �

Könnyen tisztítható belső. �

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

 �

Opciók & 
Kiegészítők

Rack �

Zománcozott üveg sütő-  �
tálca (x2)

Sütő tisztítószer �

Sütő védőszer �

Távfelügyelet �

e5 e5C 

Az e5-ös sütő kétségkívül a piac vezető terméke, az 
elektromos, mikrohullámmal kombinált sütők kategóriájában.  

Ideális azon vendéglátóknak akik több dolgot szeretnének
egy időben tökéletesre sütni, vagy nagyobb adagokat 
kívánnak felmelegíteni.

Az e5-ös modell beépített katalizátorral rendelkezik,  �
így nincs szükség elszívó rendszerre.

Hagyományos, fém sütőtálcát használhatunk. �

 �

 
�

 

* kizárólag e5C modellek.

Középső polc, rugalmasságot
biztosít

Részletes leírás

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

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

Rozsdamentes acél.

Színes kijelzős érintőképernyő, ikonok segítik az eligazodást.

1024 programot tárolhatunk. Főzőprogramonként 6 különböző
szinttel. Minden fokozathoz külön tájékoztató tartozik.

Biztonsági rendszer: hőmérsékletszabályozás.

MIKROHULLÁM

Két magnetron.

Elosztórendszer, aktív forgó antennák. 

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

KONVEKCIÓS HŐ

Elosztórendszer, konvekciós ventillátor.

Biztonsági rendszer: sütő túlmelegedését érzékeli.

TELEPÍTÉSI INFORMÁCIÓ:

Sütő belsejének méretei

Sütő méretek

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTŐK

Rack, zománcozott üveg tálca (x2).

szélesség 495mm

358mm

25
9m

m

ÁRAMELLÁTÁS

ORSZÁG FESZÜLTSÉG  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

e5 & e5C 642mm
(25.3”)

712mm
(28.0”)

705mm
(27.8”)

94.0kg
(207 lbs)

MÉRETEK

*ez nem fogyasztás

TÁPELLÁTÁS & TELJESÍTMÉNY 

MODELL  TELJESÍTMÉNY 
FELVÉTEL

TELJESÍTMÉNY IEC

MIKROHULLÁM
100%

KONVEKCIÓS 
HŐ

KOMBINÁLT  
MÓD

e5 & e5C 6.2kW 1400W 3200W 1400+3200W

Ethernet hozzáférés, hogy a távoli gépekkel is kommunikálhassunk.

VEZÉRLŐRENDSZER

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

   
Hőmérsékleti beállítások: 0-100 Celsius fokig, 100-250 Celsius fokig, 
1Celsius fokos lépésekben 

ELRENDEZÉS CSATLAKOZÁSOK

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.
 

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

A közlemény adatainak változtatási jogát fenntartjuk.
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