Technische fiche Eikon 4

Standaardeigenschappen
• De geavanceerde kooktechnologie combineert 3 warmtetechnologieën: warme
lucht, gelijkmatige warmteverdeling onder druk (impigment) en microgolf.
• Werking zonder afzuig- of ventilatiesysteem.
• Snelle opwarmtijd (15 min).
• Vervaardigd in inox.
• easyToUCH, bediening van het toestel met behulp van een aanraakscherm met
foto’s.
• 15 maal sneller dan een traditionele oven.
• Met de USB sleutel kan men tot 1.024 programma’s installeren.
• Ingebouwd diagnose systeem.
• Gemakkelijk te reinigen binnenkant.
• De buitenkant van de oven blijft lauw.

Opties en accessoires
•
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•

Bovenste katalysator

grillpan
rooster
ijsschaal
geëmailleerde rechthoekige ovenschaal
handgreep
grillpan set: bevat 4 grill roosters, 2 handgrepen en 2 dragers
broodmand
pizza spatel
oven reiniger
oven beschermer
controle van op afstand beschikbaar

Technische gegevens
Wij introduceren de laatste vernieuwingen van de geavanceerde kooktechnologie van
Merrychef.

Impinger
platen

Vet filter

Verwarmingselement
Ventilator
Onderste katalysator

• Het toestel bevat ingebouwde katalysators waardoor een afzuigkap overbodig is.
• U kunt een standaard metalen bakplaat gebruiken.
• Meerstappen programmatie is mogelijk. Elk programma kan uit 6 stappen
bestaan waarbij iedere stap zijn eigen tijdsinstelling en instelling van het
microgolfvermogen heeft. Instructies geven tussen 2 stappen kan.
• Met de USB sleutel kan men tot 1.024 programma’s invoeren. Programma’s
kunnen van op afstand gewijzigd of toegevoegd worden door het gebruik van de
USB sleutel en het internet.
• Werking: de convectieventilator trekt lucht door de vetfilter die de meeste deeltjes
uit de luchtstroom verwijdert. Daarna wordt de lucht opgewarmd en terug in de
ovenruimte geblazen door de katalysatoren en de impinger platen, die ervoor
zorgen dat er een gelijkmatige warmteverdeling onder druk ontstaat. Deze
warmteverdeling beperkt de plaatsen waar vet kan ophopen, waardoor het voedsel
gelijkmatig gaar kookt en een knapperige goudgele kleurlaag krijgt.

•
•
•
•

rooster
ijsschaal
geëmailleerde, rechthoekige ovenschaal
optie pakket: 3 ronde schalen + 3 teflon matjes

Afmetingen ovenruimte
312mm

312mm

width 375mm

width 375mm

• Aanraakscherm in kleur, met foto’s.
• Ruimte voor 1.024 programma’s met 6 stappen
per programma. Voor iedere stap kan men een
gebruikersinstructie geven.
• Via de USB sleutel gebeuren de aanpassingen van de
programma’s.
• Internet module (optie): ondersteuning voor communicatie
van op afstand.
• Veiligheidssysteem: garandeert dat de werkingstemperatuur
binnen de grenzen blijft.

218mm

187mm

Controle systeem

218mm

Constructie
Zowel de ovenruimte als de behuizing zijn vervaardigd uit inox.
187mm
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Standaard accessoires

Buitenafmetingen

Microgolfvermogen
• 2 microgolf systemen
• Distributiesysteem: ronddraaiende antennes die ervoor
zorgen dat de microgolfstralen perfect verdeeld worden over
het gerecht.
• Instelling microgolfvermogen: van 5 % tot 100 %, per 1 %
aanpasbaar.
• Veiligheidssysteem: goedgekeurd deurcontrolesysteem
dat de controle van de stroom verbindt met de
oververhittingsdetectie van de magnetron.

23.0in
584mm
29.5in

Convectie warmte
• Temperatuursinstelling: vanaf 0°C en van 100°C tot 275°C
per graad aanpasbaar.

23.0in
750mm
584mm
29.5in
750mm

• Distributiesysteem: circulatie van de herbruikbare,
gelijkmatige warmteverdeling onder druk.
• Instelling van de warme lucht ventilator: van 10 % tot 100 %
per procent aanpasbaar.
• Veiligheidssysteem: oververhittingsdetectie van de
ovenruimte.

25.3in
643mm

AFMETINGEN
MODEL

e4

BUITENAFMETINGEN MM
HOOGTE

BREEEDTE

DIEPTE

NETTO
GEWICHT

591 mm

584 mm

750 mm

82,5 kg

25.3in
643mm

14.0in
356mm

14.0in
356mm

Installatie informatie

ENERGIEBEHOEFTE & OUTPUT
OUTPUT VERMOGEN (IEC 705) @ 100%

MODEL

INPUT
VERMOGEN

MICROGOLF 100%

WARME LUCHT

COMBI FUNCTIE

e4

6,2kW

1500W

3200W

1500/3200W

Voor meer informatie over de Merrychef toestellen of voor advies
over welk toestel het meest geschikt is voor u,
contacteer uw verdeler hieronder vermeld.

• Ver van belangrijke warmtebronnen.
• Plaatsen op een vlakke oppervlakte
die sterk genoeg is om het gewicht
te dragen.
• Minimum 50 mm vrije ruimte
voorzien aan de zijkanten, bovenen achterkant zodat de lucht vrij kan
circuleren.
• Voldoende vrije ruimte voorzien aan
de voorkant om de deur volledig te
openen.
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