
ECO
Klein maar
100% TurboChef

• Minimaal oppervlakte - slechts 409 mm breed en 559 mm diep

• De perfecte balans tussen snelheid en besparing

• De meest energiebesparende TurboChef oven

• Duurzaam intuïtief touchscreen met hoog contrast

• Mogelijkheid tot het opslaan van maximaal 256 unieke recepten

• Handmatige modus voor speciale bereidingen

• Geschikt voor metalen pannen

• Maximaal 10 selecteerbare talen

• Menu-instellingen kunnen worden aangepast via Wi-Fi (optioneel), USB, 

of handmatige invoer

• Geschikt voor TurboChef Online (optioneel)

• Werkt zonder afzuigkap (UL®-KNLZ-gecertifi ceerd)

• Modellen beschikbaar in 13, 16, of 20 Ampère, enkele fase

1. Blower Motor

2. Magnetron (boven)

3. Geforceerde hete lucht (boven)    

en magnetronAir Impingement 

(Bottom)

4. Geforceerde hete lucht (onder)

5. Katalysator 

6. Verwarmingselement hete lucht

Lunchrooms & 
koffi econcepten

TankshopsRestaurantsHotels
& resorts

Quick service 
restaurants

BEREIDINGSTIJDEN

Croissants30 sec

Saucijzenbroodje45 sec

Nacho’s 1 min

Tosti1 min

Panini1 min 15 sec 

AFMETINGEN BUITENKANT

Hoogte 546 mm

Breedte 409 mm

Diepte 559 mm

Gewicht 50 kg

AFMETINGEN OVENRUIMTE

Hoogte (bruikbaar) 183 mm (145 mm )

Breedte318 mm 

Diepte (bruikbaar) 267 mm (236 mm) 

Volume (bruikbaar)  15,3 liter (10,7 liter) 

VENTILATIE-PRESTATIES (8 uur durende test peperoni pizza’s)

Aantal pepperoni pizza’s 240

Resultaten UL/EPA/NFPA/ICC0.96 mg/m3

Ventilatie benodigd <5.00 mg/m3
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Features

• De hete lucht wordt door één motor verticaal gecirculeerd

• Magnetronsysteem aan de bovenkant

• Gelijkmatige verdeling van hete lucht en magnetrongolven

• Integrale hercirculatie-katalysator voor UL® (KNLZ)-        

gecertifi ceerde werking zonder afzuiging

• Filtratie van externe lucht

• Slim menusysteem geschikt voor het opslaan van maximaal 

256 recepten

• Aanpasbare menu-instellingen via Wi-Fi (tegen meerprijs), 

USB, of handmatige invoer

• Firmware-updates via USB

• Enkele of dubbele temperatuur-interface

• Zelf-diagnostiek voor het bewaken van onderdelen en 

prestaties van de oven

• Stapelbaar (met de bijbehorende stapelkit)

• Inclusief stekker en snoer (nominaal 1,83 meter)

• Garantie - 1 jaar 

• Poedercoat-kleuren beschikbaar (tegen meerprijs):

• Verkeersrood (RAL-3020)

• Geelgroen (RAL-6018)

• Zuiver wit (RAL-9010)

• Gitzwart (RAL-9005)

• Blauw (RAL-speciaal TurboChef-blauw)
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KIJK OF DE OVEN 
(BIJ JE) PAST!

Wil je zien of je TurboChef ECO jou past?

Leg deze uitgevouwen brochure op de gewenste plek, download de 

TurboChef Eco app in de store en scan het logo in het midden van 

de brochure. Dan zie je direct hoe mooi deze oven in jouw keuken past!

409 MM
559 M

M




