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Tamanho Grande
Forno de Microondas Comercial Menumaster Modelo MRC17S2

Modelo MRC17S2.

Potência de Saída
l 1700 watts de potência.

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

Método exclusivo de distribuição de energia, o qual 
proporciona aquecimento superior uniforme por toda a 
cavidade

Até 100 itens no menu programável simplificam o modo de 
cozinhar e garantindo bons resultados.
Opção de cozimento de quatro estágios com programação 
através de um toque. Reduz o tempo de preparação, o 
trabalho e o desperdício de alimento enquanto apresenta 
resultados consistentes.
Os controles são fáceis de usar e requerem pouco 
treinamento.
Teclado múltiplo para cálculo do tempo de cozimento 
adequado de até 8 itens.
Sensor automático de tensão para fácil instalação.
Iluminação interna e porta com visibilidade que permite o 
monitoramento sem a necessidade de abertura.
Com uma capacidade de 1ft³ (0,028m³) pode acomodar 
duas frigideiras fundas de 4” (102mm).
A plataforma interna de cerâmica é selada e possui 
reentrância para reduzir os impactos entre a borda do prato 
e a plataforma e, conter respingos.
Empilhável para economizar espaço valioso na bancada.

Exterior e interior de aço inoxidável para limpeza fácil e uma 
aparência profissional.

Construído para suportar ambientes de serviços de 
alimentação.

Filtro de ar removível e limpável e aviso de filtro limpo 
protegem os componentes do forno.

3 Anos de Garantia

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

Listado pela ETL
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Tamanho Grande
Essa categoria de micro-ondas é ideal para...

Aplicações:
- Jantares Casuais
- Clubes de Campo 
- Postos de atendimento médico/enfermeiros
Capacidade total:

- porções de 230 g de vegetais congelados 
misturados, mais de 30 porções por hora.

- porções de 230 g de aspargos frescos, mais de 
50 porções por hora.

- porções de 115g de ovos mexidos, mais de 50 
porções por hora.

Descongelamento:
- Descongela a maioria dos produtos alimentícios
 congelados.

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 MRC17S2 | Volume Pesado
Corte Dianteiro Corte Lateral Corte Traseiro

Especificações
Modelo MRC17S2 Código UPC 728028020663
Configuração  Balcão
Sistema de Controle Por toque
Teclas de Controle Programável 10
Configurações Programáveis 100
Tempo máximo de cozimento 60:00
Níveis de Potência 11
Descongelamento Sim, nível de potência 2 
Opção de Entrada de Tempo Sim, 3 
Distribuição de Micro-ondas Antena giratória dupla, superior e Inferior.

Magnétron(s) 2
Tela LED
Empilhável Sim
Estágio de Cozimento Sim, 4
Luz interior Sim
Abertura da Porta Puxador para levantar e puxar
Sinal Fim do ciclo, ajustável.
Filtro de Ar Sim, removível com aviso de filtro limpo

Alerta de Chamada de Serviço Sim
Sensor Automático de Tensão Sim
Configuração de Porções Múltiplas Sim, até 8 itens
Dimensões Exteriores A 18¼” (464) L 19¼” (489) P** 26¼” (667)
Dimensões da Cavidade A 8½" (216) L 13" (330) P 15" (381)

Profundidade da Porta 40" (1016 mm), superior a 90° com a porta aberta

Espaço Utilizável da Cavidade ,028 m³
Acabamento Exterior Aço inoxidável
Acabamento Interior Aço inoxidável com plataforma de cerâmica selada

Consumo de Energia  2700 W, 13,8 A 
Potência de Saída* 1700 W* Micro-ondas
Fonte de Alimentação 108 - 240V, 60 Hz, 20 A Monofásico
Configuração da Tomada / Cabo NEMA 6-20 1,5m
Frequência 2450 MHz
Peso do Produto 43 kg
Peso do Envio (aprox.) 46 kg
Tamanho da Caixa de Envio A 28¼” (718) L 21¾” (553) P 21½” (546)

As medidas entre parênteses são em milímetros
* Norma CEI 60705 Testada 
** Inclui puxador

Especificações
O Micro-ondas comercial com painel de controle com 10 teclas 
de toque será programável com a capacidade de programar 
até 100 itens de menu além da capacidade de cozimento 
automático de até 8 porções. O O temporizador de cozimento 
deve ser de 60 minutos, com contagem regressiva e uma 
opção de entrada de tempo e sinal audível ajustável de fim de 
ciclo. O visor de LED é do tipo iluminado. Há 11 níveis de 
potência, 04 estágios de cozimento e modo de 
descongelamento com utilização de 20% da energia. A saída 
do Micro-ondas deve ser de 1700 watts distribuídos por dois 
magnétrons cada com uma antena giratória para fornecer um 
aquecimento uniforme superior por toda a cavidade. Um 
sensor automático de tensão pode comportar tanto 208 
quanto 240 volts. Porta resistente com janela de vidro 
temperado e um puxador Grab and Pull [Pegue e Puxe] 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 0,028 m³ pode acomodar duas 
panelas médias fundas padrão de 4'' (102 mm). A plataforma 
interior de cerâmica deve ser selada e com reentrância na 
parte para reduzir o impacto entre a borda do prato e a 
plataforma. O forno tem seu interior e exterior de aço 
inoxidável e é empilhável para economizar espaço no balcão e 
na prateleira. O forno deve ter um escudo de espirro 
facilmente acessível e limpável. O filtro de ar frontal deve ser 
facilmente acessível e removível pela frente do forno e tem um 
recurso de aviso de “filtro limpo”. Um “alerta de chamada de 
serviço” aparecerá na tela quando o serviço for necessário. O 
forno de micro-ondas está em conformidade com as normas 
estabelecidas pelo Departamento de Saúde e Serviços 
Humanos dos Estados Unidos, ETL para saneamento e 
segurança.

Garantia
03 anos de Garantia:
Os 03 anos - peças, mão de obra e viagens são cobertas pela 
garantia.

Serviço
Todos os produtos são apoiados pela ACP, Inc. . 24/7 ComServ 
Support Center [Centro de Suporte a Serviços 24/7] 
Centro de Suporte.
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