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Cechy standardowe

Dostępne akcesoria

• Szybkie gotowanie, łączące w sobie trzy
technologie podgrzewania:
– Sterowane uderzenie gorącym powietrzem
– Mikrofale
– Konwekcja
• Możliwość gotowania bez wentylacji dzięki
wbudowanemu konwerterowi katalitycznemu
• Szybkie gotowanie do od 10 do 12 razy
szybsze w porównaniu do metod tradycyjnych
• Komora wewnętrzna 30,5 cm w wymiarem
zewnętrznym o szerokości 40,6 cm
• Nienagrzewające się elementy zewnętrzne
• Interfejs użytkownika. Ekran dotykowy
easyTouch® sterowany za pomocą ikon
• Bardzo łatwe czyszczenie wnętrza z dużymi,
zaokrąglonymi krawędziami
• Cicha praca – 52 dBA w trybie czuwania
• Transfer danych z pamięci USB – do 1024
profili gotowania
• Wbudowany moduł diagnostyczny
• Mieści się na blacie o głębokości 50 cm
– Konstrukcja zewnętrzna ze stali nierdzewnej
w kolorze czarnym
– Konstrukcja frontu z łagodnymi krawędziami

•
•
•
•

Płyta do gotowania
Wkładka do płyty do gotowania
Kosz podstawowy
Szufelka z chronionym uchwytem
z podniesionymi ściankami
bocznymi
• Pozostałe akcesoria na życzenie

Dane techniczne
Kuchenka eikon® e1s jest doskonałym wyborem
dla każdego, kto chce przygotować świeże, gorące
posiłki na żądanie, gdzie wolna przestrzeń jest na
wagę złota.
Kuchenka eikon® e1s jest idealnym sposobem
gotowania, tostowania, grillowania, pieczenia i
podgrzewania świeżych lub mrożonych produktów,
takich jak kanapki, ciasta, pizza, ryby, warzywa i
mięsa.

Konwerter katalityczny

Płyta parownika

2
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Wentylator
konwekcji

1

Element grzejny

Standardowa kuchenka eikon® e1s wymaga jedynie
standardowego podłączenia do gniazda 13 A-16 A.

2

Powierzchnia gotowania

Konwerter katalityczny

JAK TO DZIAŁA
Wentylator konwekcji zasysa powietrze wlot wentylatora (1). Powietrze jest ogrzewane i powraca do
komory przez konwertery katalityczne (2) i płytę parownika (3), aby wytworzyć równą temperaturę w
piecu. Taka metoda grzania umożliwia równomierne gotowanie produktów oraz uzyskanie chrupiącej,
złotej skórki, za każdym razem.
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Merrychef eikon® e1s

Merrychef eikon® e1s

MOC MIKROFAL
• Ustawienia mikrofal, wyłączone lub 5–100% z przyrostem 1%

AKCESORIA W ZESTAWIE
• Płyta do gotowania
• Szufelka z chronionym uchwytem z
podniesionymi ściankami bocznymi
• Wkładka do płyty do gotowania
• Kosz podstawowy

CIEPŁO KONWEKCYJNE
• Ustawienia temperatury WYŁ. i od 100°C do 260°C w krokach po 1°C

Merrychef eikon® e1s

BUDOWA
• Komora kuchenki i obudowa ze stali nierdzewnej

WYMIARY
MODEL
eikon e1s

ROZMIAR OGÓLNY
WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

588 mm

407 mm

538 mm

WAGA NETTO
Netto 58,0 kg
Brutto 61,0 kg

WYMAGANIA DLA ZASILANIA I WYJŚCIA
ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Kraj /
Region

Napięcie

Układ

Rodzaj
wtyczki

MOC WYJŚCIOWA (W PRZYBLIŻENIU)
Obciążalność
prądowa wtyczki
na fazę*

Maks. moc
wejściowa

Mikrofale**
(IEC 705)
100%

Ciepło
konwekcyjne

Tryb kombinowany

UK

1n–240 V 50 Hz

Jednofazowy

L+N+E

13A

2990 W

800 W

2200 W

800 W** + 900 W

EU

1n–240 V 50 Hz

Jednofazowy

L+N+E

16A

2990 W

800 W

2200 W

800 W** + 900 W

*To nie jest zużycie. ** To jest przybliżona moc wyjściowa mikrofal.

Firma Welbilt zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia.
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