
 
 

 
 

 
 

 
 

Projeto nº    

Item nº:       

Tamanho Médio 
Micro-ondas Comercial Menumaster Modelo MCS10TSB 
 

Potência de Saída 

  1000 watts de potência. 
 

  Cinco níveis de potência, para bons resultados e 
deliciosos, para alimentos congelados, refrigerados e 
frescos - do congelador à mesa em minutos. 

Fácil de Usar 

Com até 100 itens no menu programável, simplificando 
o modo de cozinhar e garantindo bons resultados 

Quatro opções de cozimento para cozinhar com 
apenas um toque. 

Teclado múltiplo para cálculo do tempo ideal para 
cozinhar várias porções 

Controles sensíveis ao toque fáceis de usar. 

Opção de entrada  de tempo para maior flexibilidade 
 

Visor digital com timer de contagem regressiva para 
simples utilização e fácil monitoramento. 
 

Teclado dotado  de caracteres em Braille, em 
conformidade com a ADA. 
 

Iluminação interna e porta com visibilidade que permite 
o monitoramento sem a necessidade de abri-la 

Com uma capacidade de 0,034 m³ (1,2 ft³), pode acomodar 
um prato de 356 mm (14''), alimentos industrializados e 
porções individuais. 

Empilhável para economizar espaço na bancada. 





Modelo MCS10TS 




















Fácil Manutenção 

  De aço inoxidável tanto na parte externa quanto interna 
garantindo uma limpeza fácil e uma aparência profissional. 

 

  Filtro de Ar não-removível para proteger os componentes 
do forno. 

  Construído para suportar ambientes de serviços de alimentação. 
 

  Garantia limitada de 01 ano. 
 

  Com o apoio de ACP, Inc. ComServ Support Center 
[Centro de Suporte a Serviços] 24/7, 866-426-2621. 

 

  Registrado pela UL e ETL 
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Tamanho Médio 
Este tipo de Micro-ondas é ideal para: 

Aplicações: 

-  Pizzarias 

-  Jantares casuais 

-  Clubes 

-  Delicatessen 
 

Descongelamento: 

-  Descongela a maioria dos produtos alimentícios 
 

Todos os fornos comerciais ACP, Inc, são apoiados 

pelo nosso Centro Culinário. Contate-nos para 

tirar qualquer dúvida em relação à preparação 

dos alimentos, desenvolvimento do cardápio 

e tempo de cozimento. 866-426-2621. 
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Micro-ondas Comercial Menumaster Modelo MCS10TS | Tamanho Médio 

Visão Lateral (porta aberta) 

(32) diâmetro 

Espaço para Instalação: 2'' em todos os lados 

Especificações 

O Micro-ondas Comercial com painel de controle com 10 teclas 

sensíveis ao toque programáveis tem a capacidade de programar 

Especificações 

Modelo MCS10TS
SB 

Código UPC 728028020748 

Conguração Bancada 
   até 100 itens com duas porções múltiplas. O teclado tem seu 
SSSistema de Controle Touch (toque) conteúdo também em Braille para o cumprimento das normas 

da ADA.  O temporizador de cozimento é de 60 minutos, com 

contagem regressiva, com uma opção de entrada  de tempo ajustável 

e alarme sonoro ao m do ciclo. O visor de LED é do tipo iluminado. Há 

05 níveis de potência, incluindo o descongelamento 

e as 04 fases de cozimento. A saída do Micro-ondas é de 1000 watts 

distribuídos por uma válvula magnetron com uma antena de rotação 

superior para fornecer um aquecimento uniforme por toda a cavidade. 

Porta resistente com janela de vidro temperado e um puxador 

Grab & Go com uma abertura superior a 90º para fácil acesso. Uma luz 

interior deve facilitar o monitoramento sem a necessidade de abrir a 

porta. A grande cavidade de 1,2 ft³ (0,034 m³) pode acomodar um 

prato de 14'' (356 mm). A plataforma interior de cerâmica está selada 

e embutida na parte inferior do forno para reduzir o impacto entre 

o prato e a plataforma. O forno tem seu interior e exterior de aço 

inoxidável e é empilhável para economizar espaço nas bancadas. 

O Filtro de Ar frontal está permanentemente axado à frente do forno 

e tem um aviso para limpeza do ltro. O forno de Micro-ondas está 

em conformidade com as normas estabelecidas pelo Departamento 

de Serviços de Saúde e Higiene dos Estados Unidos, 

Controle Programável 10 

Congurações Programáveis   100 

Tempo máximo de cozimento 60:00 

Níveis de Potência 5 

Descongelamento Sim 

Opção de Entrada de Tempo Sim 

Distribuição de Micro-ondas Rotação da Antena, Superior. 

Magnetron 1 

Visor LED 

Empilhável Sim 

Estágio de Cozimento Sim, 4 

LLuz interior Sim 

Puxador da Porta Grab & Go 

Sinal Fim do ciclo, ajustável. 

Filtro de Ar Não-removível com aviso de limpeza 

Conguração de Porção Múltipla    Sim, x2 
   segurança UL e saneamento ETL. 
Dimensões Exteriores Altura 13¾" (349,25) Largura 22" (558,8) Profundidade  *19" (482,6) 

Dimensões da Cavidade Altura 8½" (216) Largura 14½" (368,3) Profundidade 15" (381) 

Profundidade da Porta 34" (864 mm), superior  a 90° com a porta aberta 

Espaço Utilizável da Cavidade 1.2 ft³. (,034 m³) 

Acabamento Exterior Aço inoxidável 
Garantia 

01 anos de Garantia  
Acabamento Interior Aço inoxidável 
Consumo de Energia 1550 W, 7 A 
Potência de Saída** 1000 W** Micro-ondas 
Fonte de Alimentação 220V, 60 Hz, 15 A Monofásica 

Conguração da Tomada / Cabo Padrão ABNT 5-15 5 ft. 
(1,5m) Serviço 

Frequência 2450 MHz    Todos os produtos são apoiados pela ACP, Inc. . 24/7 ComServ 
PPeso do Produto 41 lbs. (18,6 kg.) Support Center [Centro de Suporte a Serviços 24/7] 

Peso com Embalagem (aprox.) 48 lbs. (21,8 kg.) 

UPS Transportável Sim 

Tamanho da Caixa de Embalagem   Altura 17" (431,8) Largura 26" (660,4) Profundidade 20" (508) 

As medidas entre parênteses são em milímetros 

* Inclui puxador 

** Norma CEI 705 Testada 

225 49th Ave. Dr. SW Cedar Rapids, IA 52404 U.S.A. | 800-233-2366 | 319-368-8120 | Fax: 319-368-8198 
© 2009 ACP Inc. 

|  www.acpsolutions.com 
Impresso nos E.U.A. Formulário nº MCO0955 Rev. 9/10. Devido ao compromisso com a qualidade, poderão ocorrer  mudanças nas especicações sem aviso prévio. Produto dos E.U.A. 
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(Com puxador) 

Puxador 

Cabo de energia de 1 ¼ 

Visão Traseira  Visão Frontal 
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