Projekt #:
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Menumaster Commercial Microwave Model RCS511TS

Plik AIA #:

Średnia wydajność
Moc wyjściowa
l 1100 W
l

5 poziomów mocy - do mrożonej, chłodzonej i świeżej
żywności (z zamrażarki prosto na stół w kilka minut).

Łatwa w użytkowaniu
l Możliwość zaprogramowania do 100 pozycji menu.
l Opcja 4-stopniowego gotowania programowana jednym
dotknięciem.
l

Model RCS511TS

Możliwość kalkulacji czasu gotowania dla wielu porcji.

l Przyjazne dla użytkownika przyciski dotykowe.

Średnia wydajność
Ta kategoria kuchenek jest odpowiednia dla...

l

Programowanie czasu.

Zastosowania:
- Pizzerie
- Lokale typu casual dining
- Kluby
- Punkty garmażeryjne
Rozmrażanie:
- większość żywności mrożonej

l

Cyfrowy wyświetlacz - odliczanie czasu wstecz.

l

Przyciski dostosowane do obsługi przez osoby niewidome.

l Podgląd przez szybę w drzwiczkach i wewnętrzne oświetlenie
komory pozwala na monitorowanie procesu bez otwierania
drzwiczek.

testkitchen@acpsolutions.com

l Objętość 34 litry(1.2 cubic ft.) pozwala na umieszczenie

talerza 356 mm (14”), porcji wstępnie pakowanych i
pojedyńczych.
l Możliwość piętrowania dla zaoszczędzenia miejsca.
Łatwa w konserwacji
l Obudowa i wnętrze ze stali nierdzewnej w celu łatwego
czyszczenia i dla profesjonalnego wyglądu.
l Zamontowany na stałe filtr powietrza zabezpiecza elementy

kuchenki.
l Dostosowana do środowiska pracy w gastronomii.
l Wsparcie przez nasze centrum serwisowe ACP, Inc. 24/7

ComServ Support Center.
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Specyfikacja #:

Wszystkie kuchenki komercyjne ACP, Inc. są objęte
wsparciem naszego Centrum Kulinarnego.
Zadzwoń do nas, jeżeli masz jakiekolwiek
pytania dotyczące przygotowania żywności,
opracowania menu lub czasów gotowania.

Menumaster Commercial Microwave Model RCS511TS | Średnia wydajność
Widok z przodu
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Specyfikacja #:

Odstępy montażowe - Od góry: 51 (2”), Z boku: 25 (1”), Z tyłu: Brak wymagań

Specyfikacja
Model
Ustawienie
System sterowania
Przyciski programowania
Programy
Maks. czas gotowania
Poziomy mocy
Rozmrażanie
Opcja wprowadzania czasu

Rozkład mikrofal
Magnetron
Wyświetlacz
Piętrowanie
Stopnie gotowania
Oświetlenie wnętrza
Otwieranie drzwiczek
Sygnalizacja
Filtr powietrza
Ustawienia dla wielu porcji

Wymiary zewnętrzne
Wymiary komory
Drzwiczki
Pojemność komory
Wykończenie zewnętrzne
Wykończenie wewnętrzne
Moc znamionowa
Moc wyjściowa**
Zasilanie
Układ wtyczki/przewód

RCS511TS
UPC Code 728028020762
Na płaskiej powierzchni
Dotykowe
10
100
60:00
5
Tak
Tak
Obrotowa antena, góra
1
VFD
Tak
Tak, 4
Tak
Grab&Go
Ustawiana, na koniec cyklu
Nie wyjmowany, z czujnikiem czyszczenia
Tak, X2
H 352 (13 7/8”) W 559 (22”)
D*483 (19”)
H 216 (8 1/2”)
W 368 (14 1/2”) D 381 (15”)
832 (32 3/4”), 90o+ drzwiczki otwarte
34 litry (1.2 cubic ft.)
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
1600 W
1100 W** Microwave
230V 50 Hz, 16 A jednofazowy
CEE 7/7 “Shuko” 1,5 m (5 ft.)

2450 MHz
19 kg. (41 lb.)
Ciężar z opakowaniem (ok.) 21 kg (47 lb.)
Wymiary opakowania - karton H 422 (16 5/8”)
Dostawa przez UPS
Tak

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ten produkt firmy ACP, Inc. spełnia lub przekracza
standardy bezpieczeństwa i higieny ETL EU i CE.

Gwarancja
Certyfikat gwarancyjny jest umieszczony na stronie
internetowej ACP, Inc. pod linkiem:
www.acpsolutions.com/warranty

Serwis
Wszystkie produkty są wspierane przez nasze centrum
serwisowe 24/7 ComServ Support Center.

Częstotliwość
Ciężar

Plik AIA #:

Specyfikacja
Przemysłowa kuchenka z 10 przyciskami dotykowymi
może być programowana dla 100 zestawów menu i może
automatycznie gotować do dwóch porcji. Przyciski dla
niewidomych zgodne ze standardem ADA. Ustawienie
czasu do 60 minut, odliczanie czasu i ustawianie sygnału
dźwiękowego końca cyklu. 5 poziomów mocy, 4 stopnie
gotowania. Moc kuchenki 1100 Watt, rozprowadzanie za
pomocą magnetronu, obrotowa antena dla prawidłowej
dystrybucji ciepła wewnątrz komory. Drzwiczki o dużej
wytrzymałości z szybą, z uchwytem i otwarciem powyżej
90o dla ułatwienia dostępu. Podświetlenie wnętrza. Duża
pojemność komory 34 litry (1.2 cubic ft.) pozwala na
umieszczanie standardowych 356 mm (14”) talerzy.
Pojemnik ceramiczny z uszczelką chroniącą przed
uderzeniami o obudowę. Obudowa i wnętrze ze stali
nierdzewnej, możliwość piętrowania dla zaoszczędzenia
miejsca. Filtr powietrza przymocowany na stałe z przodu
kuchenki, z przypomnieniem o czyszczeniu.

W 640 (25 3/16”) D 502 (19 3/4”)

Wymiary w mm
* Kontrola IEC 60 705
** łącznie z opakowaniem
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