Microgolf Microcook HD 1925
Ideaal voor de drukste keuken
en de meest kritische restauranthouder

Onze populairste, zwaarste Microcook microgolf met de unieke
“automatisch omhoog springende” deur biedt u een
maximale duurzaamheid, flexibiliteit en efficiëntie.

Voornaamste voordelen
• De volledige ruimte van het toestel kan gebruikt worden door de ruimtebesparende,
afneembare omhoop springende deur.
• De binnenzijde van de microgolf is gemakkelijk te reinigen.
• Ergonomisch digitaal toetsenbord.
• Gebruiksvriendelijk.

Producteigenschappen
• Beschikbaar met menu-sleutel.
• 1925 Watt uitgangsvermogen.
• Volledig programmeerbaar – ook meer stappen programmatie is mogelijk.
Er zijn 10 programma’s met 3 stappen per programma.
Er bestaat ook een “portie-grootte” functie: x2 en x3.
• Energiebesparende “stand-by” functie.
• Ingebouwd foutmeldingssysteem.
• Verzekerde kwaliteit (zie certificaten).

Technische fiche Microcook HD 1925

Microgolfvermogen
• Vermogen 1925 Watt (100 %).
• Vermogensniveaus: 100 % - 50 % - ontdooien.
• Veiligheidssysteem: door een agentschap goedgekeurd
gecontroleerd verbonden deursysteem.
Veiligheidsmaatregelen
• Microgolf veiligheid verbonden met de deur.
• Sensor tegen oververhitting van de binnenruimte van de
microgolf.
• Automatisch uitvallen bij ongeldige tijdsinstellingen.
• Sensor tegen oververhitting van de magnetron.
Constructie
• Ovenruimte: inox 304.
• Behuizing: inox 430.
Deur
verwijderen

Technische eigenschappen
Magnetrons

2

Veiligheidsverbindingen

3

Distributiesysteem

2 ronddraaiende passieve antennes

Wekker

•  tot 9 minuten 59 seconden
•  tot 3 x 9 minuten 59 seconden
met meer stappen programma’s

Wekker controle

digitaal toetsenbord

Gebruikers-interface

•  ingebouwd foutmeldingssysteem
•  digitaal LED scherm dat de kooktijd weergeeft
•  gemakkelijk te gebruiken voorgeprogrammeerde
werking
•  10 programma’s

Deur
openen

Afmetingen
MODEL nr.
HD1425
HD1725
HD1925

BUITENAFMETINGEN mm
HOOGTE

BREEDTE

DIEPTE

NETTO
GEWICHT

485 mm

498 mm

495 mm

42,5 kg

• Inhoud: 28,5 l
• Binnenafmetingen oven mm (HxBxD): 200 x 390 x 365
Vermogensvereisten

Installatie informatie

Input vermogen
• HD1425: 2.60kW
• HD1725: 2.88kW
• HD1925: 3.12kW

• Ver van belangrijke warmtebronnen.
• Plaatsen op een vlakke oppervlakte
die waterpas is, sterk en stabiel
genoeg om het gewicht te dragen.

Voor meer informatie over de Merrychef toestellen en diensten of
om te weten welk toestel het meest geschikt is voor u,
contacteer uw verdeler hieronder vermeld.

• Minimum 50 mm vrije ruimte
voorzien aan de zijkanten, bovenen achterkant zodat de lucht vrij kan
circuleren. Aan de voorzijde van de
oven moet er aan de bovenkant ten
minste 365 mm vrij zijn om de deur
vrij te laten werken en om ze af te
nemen om te reinigen.
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