
Merrychef conneX
High speed oven
Verbreed uw mogelijkheden

conneX 12 conneX 12 HP conneX 16
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Afmetingen breedte x diepte x hoogte 356,2 x 641,2 x 619 mm 356,2 x 641,2 x 619 mm 458,8 x 683,4 x 619 mm

Leeg gewicht 50 kg 58,7 kg 67,2 kg

Aansluitwaarden elektrisch 230VAC 50/60Hz (1/N/PE) 2,2 kW - -

Aansluitwaarden elektrisch 400VAC 50/60Hz (3/N/PE) - 2,2 kW 3,2 kW

Power 1000 W 2000 W 2000 W

Netstroomvereisten 16A / 230V 16A / 400V 32A / 400V

Capaciteit ovenkamer 311 x 311 x 168,5 mm 311 x 311 x 168,5 mm 412,8 x 412,8 x 168,5 mm

Past op een werkblad van 600 mm 600 mm 700 mm
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Tot 80% hogere snelheden dan een conventionele oven  unique

De grootste ovenruimte bij de kleinste buitenomvang

Makkelijk te bereiken luchtfilter

De buitenkant blijft altijd koel waardoor er geen ruimte vrij hoeft te worden gelaten naast het apparaat

Ruimte voor accessoires boven op het apparaat

usb-stick voor handmatig menu en software beheer

Eindsignaal aan het einde van het programma

Volledig verbonden met kitchenConnect©  unique

7 inch HD-touchscreen

tri-pleX-technologie - magnetron, convectie en druk (impingement)

Laag energieverbruik in stand-by stand

Gecertificeerd voor gebruik zonder ventilatiesysteem

Stille werking lager dan 48 dbA

Voorgeprogrammeerde menu’s

Press & Go-modus waarbij slecht één druk op de knop nodig is

Roestvast staal

Eenvoudig schoon te maken door gladde oppervlakken en ronde hoeken

Eenvoudige toegang tot gebruiks- en productiestatistieken
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Kleurgecodeerde accosoires zodat u kunt schakelen tussen vis, vegetarisch, vlees, allergiën en algemeen O O O
Hoog vermogen voor nóg snellere bereidingstijden O
Inbouwsysteem gecertificeerd incl. Roll-in/Roll-out service systeem,  geïntegreerd luchtkanaal en front met filter O O O  unique

Carbon zwarte afwerking O O O
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Platte bakplaat

Ovenschep met bescherming en zijwanden

Bakplaat van volledig formaat

Afkoelbak

Onderlegger voor kookplaat  
Bovenstaande accessoires worden standaard meegeleverd.
Voor alle accessoires bezoek: www.merrychef.com/products/accessories

  Standaard
- Niet van toepassing
O Optioneel


