
Potência de Saída

 2400 watts de potência para permitir alta densidade de energia.

 Magnetrons superiores e inferiores.

Maior Produtividade

 Tempos de cozimento reduzidos aplicações de porções simples, 
até 42% mais rápidas.

 Rendimento aumentado através da porta de abertura automática 
assim que completado o ciclo de cozimento e que permanece 
aberta até que pronto para cozinhar.

 Fechamento da porta e amortecedor 
de controle de pressão por um 
movimento do operador.

 O projeto da porta não afeta o �uxo da 
cozinha.

 Pequena área de apoio em formato tipo "recortado" para permitir 
colocação em arranjo costas-para-costas numa prateleira de 28 ½" 
(724 mm) usando apenas 13 5�8" (346 mm) de espaço. Um acessório 
extensor de prateleira que se encaixa na prateleira existente para 
aumentá-la para 28 ½" (724 mm).

Fácil Uso e Manutenção

 Painel de controle localizado na parte 
inferior para melhor acesso e 
inclinado para uma fácil visualização.

 Operação Plug and Play.

 A porta se estende para fora para fácil limpeza. 

 Ajudado por nosso 24/7 ComServ Centro de Suporte, 866-426-2621. 

 ETL Listado quanto às existências de saúde e segurança.
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Grande Capacidade
Micro-ondas Comercial Modelo MOC24 Menumaster

Grande Capacidade
Esta categoria de micro-ondas é ideal para ...

Aplicações:
Restaurantes de serviços rápidos 

- porções simples, aquecimento de pães

Alto rendimento:
- derrete queijo em lanches em 8 segundos
- aquece espinafre denso congelado em 1 minuto e 
 30 segundos

- aquece macarrão e queijo congelados em 1 minuto 
 10 segundos

Localização dos fornos:
- prateleira de cozinha, simples ou costa para costa
- balcão de cozinha, simples ou costa para costa

Descongelamento:
- descongela a maioria dos alimentos congelados

Todos os fornos comerciais ACP, Inc. são mantidos 
por nossa Central de Culinária.

MOC24 mostrado 
com a porta aberta

Duas unidades colocadas de costas-para-costas 
numa prateleira de 28 ½" (724 mm) em um espaço 
de 13 5�8" (346 mm)

Patentes Pendentes

®MENUMASTER
Comercial

 Garantia limitada de 1 ano 
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13-5/8�
(346)

17-3/4�
(451)

11-3/4�
(298)

5-3/8�
(136)

18-5/8�
(473)

vista frontal vista lateral

Cabo de 
energia 
elétrica 

de 
3/8" (10)

 dia.

Dimensões internas
7/8�
(22)

8 3/4�
(222)

5�-1/4�
 (1.6m)

1 1/4�
(32)

15-3/8�
(391)

2-5/8�
(67)

1�
(25)

13-5/8�
(346)

vista traseira

11-1/8�
(283)
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Micro-ondas Comercial Modelo MOC24 Menumaster | Grande Capacidade

Especi�cações
Modelo MOC24 Código UPC 728028020717
Con�guração Topo de balcão ou prateleira
Sistema de Controle Toque, inclinado para melhor visualização
Teclas de Controle Programáveis 10
Total de Ajustes Programáveis 100
Tempo Máx. de Cozimento 10:00
Níveis de Potência 11
Descongelamento Sim
Opção de Entrada de Tempo Sim
Distribuição de Micro-ondas Antenas Giratórias, topo e parte inferior
Magnetrons 2
Display LED
Empilhável Sim
Estágio de Cozimento Sim, 4, 
Abertura da Porta Abertura automática
Sinal A porta abre automaticamente no �nal do ciclo
Display de Temp. Sim 
Dimensões Externas P**18 5�8" (473)  L 13 5�8" (346)  A 17 ¾" (451)
Dimensões da Cavidade P 8 ¾" (254)         L 11 ¾" (298)    A 5 3�8" (136)
Profundidade da Porta não disponível
Espaço Útil da Cavidade 0,319 pés3 (0,009 m�)
Exterior Aço Inoxidável
Acabamento Interno Aço Inoxidável 
Consumo de Energia 3100 W
Potência de Saída* 2400 W* Micro-ondas
Fonte de Alimentação 208/230V, 60 Hz, 20 A monofásico

Con�guração de Plugue/Cabo NEMA 6-20          5 ¼� (133 mm)

Frequência 2450 MHz
Peso do Produto 70 lbs. (32 kg.)
Peso de Despacho (aprox.) 73 lbs. (33 kg.)
Tam. da Emb. de Transporte A 20 5�8" (524)     L 17" (432)           A 22" (559)
UPS de Remessa ISTA 3A pequena parcela aprovada

Especi�cações

Acessórios Opcionais
Acessório extensor de prateleira (OS10) que se encaixa na 
prateleira existente para aumentá-la para 28 ½" (724 mm).

Garantia

Serviço
Todos os produtos são mantidos 
por nossa Central de Assistência
Técnica ComServ de atendimento 
permanente.

Medidas em (  ) e não especi�cadas estão em milímetros
* Inclui alça 
** IEC 705 Testado

Desenhos disponíveis da KCL CADlog - techs@kclcad.com

A porta do forno de micro-ondas fecha automaticamente assim 
que completado o ciclo de cozimento. A porta permanece 
aberta até que o forno esteja pronto para cozinhar o próximo 
item. Para minimizar o espaço de uso, a porta abre para cima. 
O teclado de controle é inclinado para permitir fácil visualização 
e posicionado de modo que a porta possa ser fechada e o 
teclado empurrado em movimento ergonômico. 
O teclado de controle é programável tendo capacidade para até 
100 itens de menu com entrada por dígito simples ou duplo. Há 
11 níveis de potência incluindo o modo descongelamento e 4 
estágios de cozimento. O micro-ondas tem um timer digital de 
contagem regressiva de 10 minutos. 
A potência de saída do micro-ondas é de 2400 watts. 
As magnetrons superiores e inferiores com antenas giratórias 
fornecem uma distribuição de calor uniforme por toda cavidade. 
O forno é empilhável e tem uma área de apoio compacta em 
formato tipo "recortado" para permitir colocação em arranjo 
costas-para-costas numa prateleira ou balcão de topo de 28 ½" 
(724 mm) usando apenas 13 5�8" (346 mm) de espaço. 
A cavidade do forno é de construção em aço inoxidável com a 
porta em aço. O fundo da cavidade de 0,319 pés3 (0,009 m3) é 
de cerâmica com uma vedação de alta temperatura que pode 
ser limpa. O forno de micro-ondas é compatível com os padrões 
estabelecidos pelo Departamento de Saúde e Segurança 
Pro�ssional dos EUA, UL Listado para segurança e saneamento.

 Garantia limitada de 1 ano


