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Jó étvágyat!
Hozza a legjobb formáját!
Táplálja a szívét és a lelkét!

Fantasztikus ízek készülékeink segítségével

MINDEN, AMIRE
CSAK SZÜKSÉGE
LEHET
www.electrolux.hu

Mi a legfontosabb Önnek, ha főzésről,
hűtésről, mosásról vagy mosogatásról
van szó?
Nézze meg, mit jelentenek a piktogramok,
a következő oldalakon pedig már elég csak
a jeleket figyelnie, hogy egyszerűen megtalálja
az Önnek leginkább megfelelő modellt.
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Az ünneplésre mindig találunk okot. Legyen szó akár
születésnapról, egy közelgő utazásról vagy csak egy
csodás napról, a Dinner Explorer interaktív partitár
mindig segít Önnek abban, hogy egy igazán jó
hangulatú, izgalmas partit szervezzen.
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Mit fog megünnepelni?
A sydneyi operaház
megnyitását?
„A nap nem tudta, mennyire
gyönyörű, amíg nem látta saját
fényét megcsillanni ezen
az épületen” – mondta egy
építész, amikor először
meglátta a sydneyi operaházat.
Akár ennek szellemében is
rendezhet egy elegáns,
tengerparti hangulatú
összejövetelt barátainak.
Készítsen valami finom fogást,
és kínáljon hozzá vörösbort.
1

2

5

Pirított kagyló fekete
trombitagombával, zöld
citromos újhagymával.
Lassú tűzön sütött
kacsacomb shiitake
gombával és metélttel.

A cannes-i filmfesztivált?
Kényeztesse vendégeit, mintha
sztárok lennének. Öltözzenek
gyönyörű ruhákba, építsen
piramist pezsgőspoharakból...
És ne feledkezzen meg a vörös
szőnyegről sem. Megnézhetnek
akár egy vagy két filmet is...
De természetesen, ha a téma
a filmfesztivál, a főszerep
a partizásé!
3

4

Kacsamáj japán
körtesalátával.
Füge vaníliaöntettel és
karamellizált mandulával.

Egy jó vacsora nem csak
az ételről szól. Az est hangulata,
az alkalom, amiért összejöttünk,
a társaság mind hozzájárul
ahhoz, hogy valóban
emlékezetes legyen
a gasztronómiai élmény.
Az Electrolux Dinner Explorer
egy olyan weboldal, mely az év
bármely napjára inspiráló
ötleteket ad Önnek ahhoz, hogy
valóban emlékezetes, izgalmas
vacsoraesteket rendezzen.
Látogasson el az oldalra és
nézze meg, hogy az emberek
a világ különböző pontjain
mennyi csodálatos és
fantasztikus alkalmat
ünnepelnek ételekkel. Nézze
meg például, hogy mit esznek
a finnek a feleségcipelő
versenyen.

A már említett ételek receptjeit
és a különböző témákhoz
kapcsolódó izgalmas
partiötleteket megtalálja
a www.dinnerexplorer.com/hu
oldalon.

A Valentin-napot?
Amerikában a romantikus
ajándékokról szól ez a nap.
Japánban a nők egy doboz
csokoládét visznek párjuknak
az irodába. Portugáliában
gyönyörű ajándékkosarakkal
fejezik ki érzéseiket az emberek.
De mi lehetne romantikusabb,
mint egy kellemes vacsora
kettesben, a szeretett kedvessel?
6

5

6

Borjúborda Madeiraszószban, spárgával és
szalámival.
Habcsókszív vaníliás körtével,
golgotavirág gyümölcsével és
epres öntettel.
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PRÓBÁLJA
MEG
GŐZZEL!
Amíg nem kóstolt kombi gőzsütőben
készült ételt, addig nem tudhatja,
milyen csodálatosak is lehetnek az ízek.
Amikor kiváló minőségű
alapanyagokból készít valami
finomat, a gőzsütő sokat
segíthet abban, hogy a végeredmény minden várakozást
felülmúljon. Amikor a forró
levegő és a gőz együtt
dolgozik a sokoldalú kombi
gőzsütőben, az étel szemet
gyönyörködtetően szép és
ízletes lesz, legyen szó akár
egy süteményről vagy
bélszínről.

A kevesebb néha több
Az ételek megőrzik természetes
ízüket, amikor gőzben párolja
őket. A friss, tavaszi zöldségek,
mint például a spárga, a zsenge,
hüvelyes zöldborsó vagy
a különféle halak sokkal
ízletesebbek, zamatosabbak
lesznek.
Próbálja ki, hogy csak egy kis
fűszerrel, esetleg citromlével
ízesíti az ételt, és nem ad hozzá
zsiradékot. Ha gőzzel süti
az ételeket, nincs szükség olajra
Ez a profi séfek egyik féltve őrzött vagy zsírra, mert anélkül is
titka, melyet szeretnének
szaftosak, lédúsak lesznek.
megtartani maguknak. De most
Ráadásul, vitamin- és ásványimár Ön is süthet tortát, pitét
anyag-tartalmukat is megőrzik,
vagy különböző húsokat, melyek és még a színük is üde, élénk
belül szaftosak, kívül pedig
marad.
ellenállhatatlanul ropogósak
lesznek. A gőzben sült ételek
megőrzik saját aromájukat, mert Ön is tündökölhet
nem veszik át egymás illatát.
Melegítse az ételeket gőzsütőEzért akár az összes fogást
ben! Így még a maradéknak is
elkészítheti egyszerre… a főételt, olyan íze lesz, mintha frissen
a zöldségeket, esetleg egy kis
készítette volna.
rizst, de még a finom, lágy,
karamellpudingot is, hogy
a desszerttel se kelljen külön
foglalkoznia.
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Az Inspiro sütő vezérlése

Nyomógombok

Rendkívül könnyű szabályozni és
működtetni ezt az elegánsra tervezett
gombot. Az innovatív vezérlésnek
köszönhetően egyszerűen tud tökéletes
eredményt elérni, Önnek csak ki kell
választania az étel típusát.

A sima nyomógombokkal könnyen
tudja szabályozni a készüléket, így
az étel elkészítése igazán egyszerű.
Először a sütő funkcióit válassza ki, majd
a +/– gombokkal tudja elérni a főmenüt.

Intuitive InfiSight kijelző

Süllyesztett gombok

Katalitikus tisztítás – segít a sütőjét
tisztán tartani

A katalitikus sütők speciális mikroréteggel
vannak ellátva, melyek felszívják
a zsírfoltokat a sütés ideje alatt, illetve
megelőzik a zsíros szennyeződések
lerakódását a sütő felületén. Így sütőjének
tisztításához nem szükséges mosószert
használnia. Mivel a sütő 250 ˚C-ra
melegedik fel a tisztítási procedúra alatt,
így javasolt eltávolítani minden egyéb
kiegészítőt a sütőből a tisztítás ideje alatt.
Pirolitikus tisztítás

Az új, színes kezelőfelület minden eddiginél
több információt ad és precízebb vezérlési
lehetőséget biztosít Önnek. Rendkívül
gyorsan áttekinthető és egyszerűen
használható.

Ennél a típusú vezérlésnél a gombokat
csak vissza kell nyomnia, ha már nem
szeretné használni a készüléket. Az is
lehetséges, hogy a főzés ideje alatt
nyomja be, hogy ezzel is csökkentse
annak az esélyét, hogy véletlenül elállítson
valamit.

A pirolitikus tisztító funkció az alkotás
szabadságát kínálja. Akármennyire
fröcsköli össze az étel a sütő belsejét,
a pirolitikus tisztítás végére makulátlanul
tiszta lesz a sütőtér.
A pirolitikus tisztítás program során
a sütő 500°C-ra melegszik fel.
Ezen a hőmérsékleten az összes
szennyeződés leég a sütő faláról,
a hamu pedig összegyűlik a sütő alján.
Innen pedig egy nedves szivaccsal
egyszerűen ki lehet törölni. A sütőtér
tökéletesen tiszta lesz, és még
tisztítószert sem kell használnia.

Elektronikus érintőkapcsoló

Hagyományos gombok

Könnyen tisztítható zománcfelület

Az üveglapba beépített digitális
vezérlőpanelen egyetlen érintéssel tudja
szabályozni a készülékét, köszönhetően
az érintőkapcsoló érzékelőjének. Ennél
a típusú programozásnál a készülék
felületén nincsen semmilyen nyomógomb.

A kezelőpanelen az egyes ikonok
mutatják a funkciókat, így Önnek csak
ki kell választani a megfelelőt az étele
elkészítéséhez.

Az Electrolux igyekszik megtalálni
a legjobb megoldásokat a sütők tisztán
tartására. A sütők felülete tartós zománcbelsővel van ellátva, hogy könnyen
eltávolíthassa a zsírt rögtön a sütés után.

LightBar – vízszintes fénycsík
Az Electrolux készülékek elegáns designja
megteremti azt az atmoszférát, amely
a tökéletes harmóniához elengedhetetlen.
Ezzel a vízszintes fénycsíkkal még
kifinomultabbá válik a készülék, érzelmeket
visz a konyhába és tökéletes, látványos
kiegészítője a mindennapi konyháknak.
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Könnyen tisztítható ajtó

Húshőmérő

Set & go funkció

Az Electrolux sütők ajtajának tisztítása
nagyon egyszerű, hiszen az ajtó
teljes felülete üveg. Az ajtó könnyen
eltávolítható, így nem szükséges
súrolóeszközt használnia, hiszen
a szennyeződést az üregekből is
könnyedén ki tudja tisztítani. Az ajtók
közötti üveg kivehető, így azt is
egyszerűen tisztán tudja tartani.

Ha a húshőmérőt használja, nem kell
állandóan ellenőriznie sütéskor az ételt.
A hőmérő végét dugja bele a húsba, így
a sütés elejétől fogva nyomon követheti,
hogy hol tart a sütés, és még mennyi
ideig kell sütnie a húst. Amikor a hús
belseje eléri a kívánt hőmérsékletet,
a sütő automatikusan kikapcsol, és
hangjelzést ad.

Forró sütő – hideg ajtó

Háromszoros biztonság

Ennek a funkciónak a segítségével
gyermekei is könnyedén el tudják készíteni
az ebédjüket, akkor is, ha Ön nincs
otthon. Önnek csak ki kell választania
a melegítési funkciót és a hőmérsékletet,
majd az ételt betenni a sütőbe. Aztán
nyomja meg a set & go funkciót és az OK
gombot. Amikor a gyerekek hazaérnek,
bármelyik gomb megnyomásával (kivéve
a be-ki kapcsolás) elindíthatják a set
funkciót, ami elkészíti az ételt.
Melegen tartó funkció
A melegen tartó funkciót bármelyik
sütési program után alkalmazhatja, így
az étel meleg marad tálalásig. Ezzel
a programmal a sütő 80 ˚C-ra melegszik
fel a sütést követő 30 percben.
Ez különösen akkor hasznos funkció,
ha a vendégei késnek.

Ön mindig biztonságban van. Minden
Electrolux sütő hűtőventilátorral
van ellátva, és az ajtók többrétegű
üveglapból készültek, így nem fogja
megégetni a kezét, ha hozzáér. Normál
működéskor az üveg hőmérséklete
mindössze 40 ˚C-ig emelkedik.

Teleszkópos sütősín

Semmi sem egyszerűbb, mint
a teleszkópos sütősín segítségével
ellenőrizni az ételeket, amikor azokat
kiveszi a sütőből. Csak kinyitja a sütő
ajtaját, kihúzza a sütősínt, kitámasztja
anélkül, hogy a tálcát le kellene tennie,
és marad egy szabad keze, hogy az ételt
ellenőrizni tudja. Lehetőség van egyszerre
több sütési szint használatára is. Bővebb
információt a teleszkópos sütősínekről
a tartozékok oldalon talál.

1. A mechanikus ajtózárnál egy műanyag
kapocs a sütő ajtajának a felső részéhez
illeszkedik. A felnőttek könnyedén be
tudják nyomni ezt a kapcsot, illetve
kinyitni is egyszerű, de a gyerekek ezt
nem tudják megtenni, amíg a sütő
működésben van.
2. Programzár: hogy biztos legyen
benne, a beprogramozása nem
állítódik el, Önnek csak két gombot
kell megnyomnia egyszerre addig,
amíg a KeyLock felirat meg nem jelenik
a kijelzőn.
3. Gyerekzár: ezt a funkciót akkor tudja
alkalmazni, amikor a sütő nem üzemel.
Két gombot kell megnyomnia egy
időben, hogy aktiválja. Ha a sütőnél
nincs beállítva semmilyen funkció vagy
programozás, akkor tudja csak ezt
a funkciót aktiválni.

Finoman csukódó ajtó

Az új ajtózáró automatikának
köszönhetően a sütő ajtaja csendesen,
finoman, biztonságosan csukódik. Csak
finoman emelje meg az ajtót, és az
magától becsukódik.

Vision sütő
Csak gondoljon arra, hogy milyenre
szeretné sütni az ételt. A sütő pedig
a különböző ételkategóriákkal és
menürendszerével gondoskodik arról, hogy
éppen olyan legyen.
3 különböző módon programozhatja
a sütőt: beállíthatja a 3 automata
sütőprogram egyikét (automata
súlyprogram, automata húshőmérő
program, automatikus beépített
nemzetközi receptek), vagy használhatja
hagyományos (manuális) üzemmódban,
de akár elindíthatja az egyik jól bevált
sütőprogramot is, melyet korábban
beállított kedvenc receptjéhez
a memóriába.
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Gőzsütés

A gőzprogram alatt
Ez a különleges gőzsütő hangjelzéssel
figyelmezteti Önt, amikor fel kell töltenie
a víztartályt.
Sőt, mi több, annak érdekében, hogy ne
távozzon gőzfelhő a sütőből, amikor kinyitja
az ajtaját, a program vége előtt 5 perccel
megkezdődik a párátlanítás a sütőtérben.
A szellőztetőrendszer kivezeti a gőzt az ajtó
és a kezelőpanel közötti keskeny résen.

Nemzetközi receptek
Az Electrolux gőzsütő a legújabb és
legfejlettebb technológiával készült, hogy
a lehető legjobb eredményt érhesse el
használatával. A sütő egyben egy tökéletes
szakácskönyv is: a világ minden tájáról
kerültek receptek a memóriájába, s Ön
valamennyit kipróbálhatja.

Modellnév

EOB98000X

Termékjellemzők
– multifunkciós gőzsütő látványsütéssel
– interaktív LCD-kijelző
– LightBar – vízszintes fénycsík
– megvilágított szimbólumok
– elektronikus érintőkapcsoló
– ujjlenyomatmentes inox felület
– tisztítószivacs
– 12 program: alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés
körfűtőszállal (pára), légkeverés körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet),
légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + gőz (25/75),
légkeverés + gőz (50/50), légkeverés + gőz (100), grill, felső + alsó
sütés, felső sütés + grill, felső sütés + grill + légkeverés (változtatható)
– mechanikus ajtózár
– 3 rétegű üvegajtó
– gyermek-biztonságizár
– programzár
– maradékhő-kijelzés
– biztonsági kikapcsolás
– automatikus húshőmérő programok, automatikus súlyprogramok,
sütésiidő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, melegen
tartás, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, húshőmérő
időkijelzéssel, memória, percszámláló, receptek, maradékhő-használat,
maradékidő-kijelzés, programozás, kijelzőkikapcsolás, hőmérsékletjavaslat, időhosszabbítás, hűtőventilátor
– 1 zománcozott süteményestálca, 1 zománcozott csepegtetőtálca,
2 grillrács
– teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh
– sütőtér űrtartalma: 58 liter
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Egészséges és finom
A gőzsütés egy ősi eljárás, melyet már
a régi, ázsiai kultúrában is használtak.
Amikor 100 fok alatt, gőzben pároljuk
az ételeket, azok megőrzik aromájukat,
ásványianyag- és vitamintartalmukat.

Biztonság
A biztonság az egyik legfontosabb
szempont az Electrolux készülékek
tervezésénél. A gőzsütő 3 rétegű
üvegajtóval készül, ami garantálja, hogy
a sütő ajtaja kívül soha nem lesz 50 foknál
melegebb, így senki nem fogja megégetni
a kezét. A gyermek-biztonságizár pedig
gondoskodik arról, hogy a gyerekek ne
tudják véletlenül elindítani a sütőt.

Modellnév

EOB96001X

Termékjellemzők
– multifunkciós gőzsütő üveg párolóedénnyel
– LCD-kijelző szimbólumokkal
– megvilágított szimbólumok
– elektronikus érintőkapcsoló
– finoman csukódó ajtó
– könnyen tisztítható sütőtér
– ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acélfelület
– ajtó kivehető üveggel
– 10 program: alsó sütés, kiolvasztás, kétkörös grill, légkeverés + grill,
légkeverés körfűtőszállal, légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés,
légkeverés körfűtőszállal + gőz, grill, felső sütés, felső sütés + alsó
sütés
– 3 rétegű üvegajtó
– gyermek-biztonságizár
– funkciózár
– biztonsági kikapcsolás
– sütésiidő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás,
gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, memória,
percszámláló, hátralévő idő kijelzése, hőmérséklet-javaslat
– 1 szintes, variálható, teleszkópos sütősín, üvegedény a gőzsütéshez,
1 zománcozott süteményestálca, 1 fekete zománcozott
csepegtetőtálca, 1 krómrács
– teljes energiafelhasználás: 2,8 kWh
– sütőtér űrtartalma: 60 liter

15

SÜTÉS-FŐZÉS Önállóan beépíthető sütők

Inspiro sütő

Az okos sütő
Az Electrolux Inspiro sütővel (EOC69400X)
követheti ösztöneit, kipróbálhat új
recepteket, és fantasztikus ételeket
készíthet akkor is, ha főzőtudománya nem
kifejezetten magas szintű. Az Inspiro egy
intelligens sütő, melyet egy olyan új
rendszerrel láttunk el, mely képes
automatikusan meghatározni, hogy milyen
hőfokon, mennyi ideig és milyen módon kell
sütni a berakott ételt.

Egyszerűen beállítható
Önnek csak annyit kell beállítania
a forgógomb segítségével, hogy milyen
típusú ételt szeretne sütni. A sütő az étel
melegítése során felméri, hogy mennyi
időre, milyen hőmérsékletre és sütési módra
van szükség ahhoz, hogy az étel tökéletes
legyen.

Modellnév

EOC69400X

Termékjellemzők
– multifunkciós Inspiro sütő
– interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző
– LightBar – vízszintes fénycsík
– megvilágított szimbólumok
– navigombos vezérlés
– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel
– szagszűrő
– 13 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés
körfűtőszállal, légkeverés + körfűtőszál (alacsony hőmérséklet),
légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill,
grill, grill + forgónyárs, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix),
felső sütés + grill, felső sütés + grill + légkeverés körfűtőszállal, felső
sütés + grill + forgónyárs
– mechanikus ajtózár
– pirolitikus öntisztító rendszer
– gyermek-biztonságizár
– 4 rétegű üvegajtó
– programzár
– maradékhő-kijelzés
– biztonsági kikapcsolás
– automatikus húshőmérő programok, automatikus súlyprogramok,
sütésiidő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, integrált
gyorsfelmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, húshőmérő
időkijelzéssel, percszámláló, maradékhő-használat, maradékidőkijelzés, hőmérséklet-javaslat, forgónyárs, hűtőventilátor
– 1 mély zománcozott csepegtetőtálca, 2 zománcozott
süteményestálca, 1 grillrács fogantyúval
– teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh
– sütőtér űrtartalma: 58 liter
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InﬁSight sütő

InfiSight kijelző
Az intuitív és színes InfiSight kijelző
(EOC69900X) minden eddiginél több
információt ad és precízebb vezérlési
lehetőséget biztosít Önnek. Több nyelvet
ismer, rendkívül gyorsan áttekinthető és
egyszerűen használható.

Finoman csukódó ajtó
Az új ajtózáró automatikának köszönhetően
a sütő ajtaja csendesen, finoman,
biztonságosan csukódik. Csak finoman
emelje meg az ajtót, és az magától
becsukódik.

Modellnév

EOC69900X

Termékjellemzők
– multifunkciós sütő
– interaktív és magyar nyelvű InfiSight kijelző
– megvilágított szimbólumok
– elektronikus érintőkapcsoló
– finoman csukódó ajtó
– pirolitikus tisztítás
– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel
– 9 program: alsó sütés, légkeverés, légkeverés + grill, légkeverés
+ körfűtőszál, légkeverés + körfűtőszál (alacsony hőmérséklet),
légkeverés + körfűtőszál + alsó sütés, grill, felső sütés + alsó sütés,
felső sütés + grill
– mechanikus ajtózár
– gyermek biztonságizár
– 4 rétegű üvegajtó
– programzár
– maradékhő-kijelzés
– biztonsági kikapcsolás
– automatikus súlyprogramok, elektronikus hőmérséklet-szabályozás,
gyorsmelegítés, húshőmérő, percszámláló, maradékhő-használat,
hőmérséklet-szabályozás, hűtőventilátor
– 1 szintes, teleszkópos sütősín, 1 zománcozott, fekete csepegtetőtálca,
2 zománcozott, fekete süteményestálca
– 2 krómozott rács fogantyúval
– teljes energiafelhasználás: 3 kWh
– sütőtér űrtartalma: 60 liter
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Modellnév

EOC68200X

EOB68200X

EOB67200X

– multifunkciós sütő látványsütéssel

– multifunkciós sütő látványsütéssel

– multifunkciós sütő

– interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző
– LightBar – vízszintes fénycsík
– megvilágított szimbólumok
– elektronikus érintőkapcsoló

– interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző
– LightBar – vízszintes fénycsík
– megvilágított szimbólumok
– elektronikus érintőkapcsoló

– interaktív LCD-kijelző
– LightBar – vízszintes fénycsík
– nyomógombok

– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel
– szagszűrő

– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel
– szagszűrő

– katalitikus tisztítás
– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel
– szagszűrő

– 10 program: alsó sütés, légkeverés +
világítás, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés
körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet),
légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés,
légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső + alsó
sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső + alsó
sütés

– 10 program: alsó sütés, légkeverés +
világítás, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés
körfűtőszállal (alacsony hőmérséklet),
légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés,
légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső + alsó
sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső + alsó
sütés

– 10 program: alsó sütés, légkeverés +
világítás, légkeverés körfűtőszállal (alacsony
hőmérséklet), légkeverés körfűtőszállal + alsó
sütés, légkeverés körfűtőszállal + felső (állítható)
+ alsó sütés (állítható), légkeverés + felső sütés
+ grill, grill, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés
(80 °C fix), felső sütés + grill

– pirolitikus öntisztító rendszer
– mechanikus ajtózár
– 4 rétegű üvegajtó
– gyermek-biztonságizár
– programzár
– maradékhő-kijelzés
– biztonsági kikapcsolás

– mechanikus ajtózár
– 4 rétegű üvegajtó
– gyermek-biztonságizár
– programzár
– maradékhő-kijelzés
– biztonsági kikapcsolás

– mechanikus ajtózár
– 4 rétegű üvegajtó
– gyermek-biztonságizár
– programzár
– maradékhő-kijelzés
– biztonsági kikapcsolás

Termékjellemzők

– automatikus húshőmérő programok,
– sütésiidő-kijelzés, elektronikus hőmérsékletautomatikus súlyprogramok, sütésiidő-kijelzés,
szabályozás, gyorsmelegítés, alacsony
elektronikus hőmérséklet-szabályozás,
hőmérsékleten tartás, maradékhő-kijelzés,
gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten
maradékhő-használat, maradékidő-kijelzés,
tartás, memória, percszámláló, nemzetközi
hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor, sütési
receptek programozása, maradékhőtáblázat
használat, maradékidő-kijelzés, hőmérséklet– 2 szintes, teleszkópos sütősín, 2 zománcozott
javaslat, hűtőventilátor, sütési táblázat
süteményestálca, 1 zománcozott
– 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 zománcozott
csepegtetőtálca, 1 krómozott tálca fogantyúval
csepegtetőtálca, 2 zománcozott
– 3 szintes, teleszkópos sütősín, 1 zománcozott
süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval – teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh
csepegtetőtálca, 2 zománcozott
– sütőtér űrtartalma: 58 liter
süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval
– teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh
– sütőtér űrtartalma: 58 liter
– teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh
– sütőtér űrtartalma: 58 liter
– automatikus húshőmérő programok,
automatikus súlyprogramok, sütésiidő-kijelzés,
elektronikus hőmérséklet-szabályozás,
gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten
tartás, memória, percszámláló, nemzetközi
receptek programozása, maradékhő-használat,
maradékidő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat,
hűtőventilátor, sütési táblázat
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Modellnév

EOC66800X

EOB65300X

EOB64201X

– multifunkciós sütő

– multifunkciós sütő

– multifunkciós sütő

– LCD-kijelző
– elektronikus érintőkapcsoló

– digitális kijelző
– megvilágított szimbólumok
– süllyesztett gombok

– digitális kijelző
– megvilágított szimbólumok
– süllyesztett gombok

– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel

– katalitikus tisztítás
– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel

Termékjellemzők

– finoman csukódó ajtó
– katalitikus tisztítás
– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel
– 8 program: kiolvasztás, légkeverés
körfűtőszállal, légkeverés + grill, légkeverés +
felső + alsó sütés, grill + tforgónyárs, felső +
alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső +
alsó sütés
– mechanikus ajtózár
– 3 rétegű üvegajtó
– gyermek-biztonságizár
– programzár
– biztonsági kikapcsolás
– sütésiidő-kijelzés, elektronikus hőmérsékletszabályozás, gyorsmelegítés, alacsony
hőmérsékleten tartás, memória, maradékidőkijelzés, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor
– 1 szintes, teleszkópos sütősín, 1 alumínium
süteményestálca, 1 zománcozott
csepegtetőtálca, 2 krómozott tálca fogantyúval

– 7 program: alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal,
légkeverés körfűtőszállal + alsó sütés,
– 8 program: alsó sütés, légkeverés + világítás,
légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső + alsó
légkeverés körfűtőszállal, légkeverés
sütés, felső sütés + grill
körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső
sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó sütés,
– mechanikus ajtózár
felső sütés + grill
– 3 rétegű üvegajtó
–
mechanikus
ajtózár
– gyermek-biztonságizár
– 3 rétegű üvegajtó
– maradékhő-kijelzés
– biztonsági kikapcsolás
– húshőmérő, percszámláló, hűtőventilátor, sütési
táblázat
– elektronikus hőmérséklet-szabályozás,
gyorsmelegítés, percszámláló, hőmérséklet– 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 zománcozott
javaslat, hűtőventilátor, sütési táblázat
csepegtetőtálca, 2 zománcozott
süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval
– 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 zománcozott
csepegtetőtálca, 2 zománcozott
– teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh
süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval
– sütőtér űrtartalma: 58 liter
– teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh
– sütőtér űrtartalma: 58 liter

– teljes energiafelhasználás: 2,5 kWh
– sütőtér űrtartalma: 60 liter
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Modellnév

EOC55100X

EOB43100X

EOB33100X

– multifunkciós sütő

– multifunkciós sütő

– multifunkciós sütő

– digitális kijelző
– megvilágított szimbólumok
– süllyesztett gombok

– digitális kijelző
– megvilágított szimbólumok
– süllyesztett gombok

– digitális kijelző
– süllyesztett gombok

– pirolitikus tisztítás
– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel

– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel

Termékjellemzők

– 7 program: alsó sütés, légkeverés + világítás,
légkeverés + felső + alsó sütés, légkeverés +
felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó
sütés, felső sütés + grill
– mechanikus ajtózár
– 4 rétegű üvegajtó
– gyermek-biztonságizár
– maradékhő-kijelzés
– biztonsági kikapcsolás
– elektronikus hőmérséklet-szabályozás,
gyorsmelegítés, percszámláló, hőmérsékletjavaslat, hűtőventilátor
– 1 zománcozott csepegtetőtálca, 2 zománcozott
süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval
– teljes energiafelhasználás: 3,5 kWh
– sütőtér űrtartalma: 58 liter
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– 7 program: alsó sütés, légkeverés + világítás,
légkeverés + felső + alsó sütés, légkeverés +
felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó
sütés, felső sütés + grill

– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel
– 7 program: alsó sütés, légkeverés + világítás,
légkeverés + felső + alsó sütés, légkeverés +
felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó
sütés, felső sütés + grill
– 2 rétegű üvegajtó

– mechanikus ajtózár
– 3 rétegű üvegajtó

– időzítő, percszámláló, hűtőventilátor

– időzítő, percszámláló, hűtőventilátor

– 1 zománcozott csepegtetőtálca, 2 zománcozott
süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval

– 1 zománcozott csepegtetőtálca, 2 zománcozott
– teljes energiafelhasználás: 3 kWh
süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval
– sütőtér űrtartalma: 58 liter
– teljes energiafelhasználás: 3 kWh
– sütőtér űrtartalma: 58 liter

SÜTÉS-FŐZÉS

Modellnév

EOB32100X

EOB53203X

EOB53202X

– multifunkciós sütő

– multifunkciós sütő

– multifunkciós sütő

– digitális kijelző
– süllyesztett gombok

– digitális kijelző
– süllyesztett gombok

– digitális kijelző
– süllyesztett gombok

– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel

– finoman csukódó ajtó
– katalitikus tisztítás
– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel

– finoman csukódó ajtó
– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel

Termékjellemzők

– 7 program: alsó sütés, légkeverés + világítás,
légkeverés + felső + alsó sütés, légkeverés
+ felső sütés + grill, grill, világítás, felső + alsó
sütés, felső sütés + grill
– 2 rétegű üvegajtó
– húshőmérő, percszámláló, hűtőventilátor

– 8 program: alsó sütés, légkeverés + grill,
légkeverés körfűtőszállal, légkeverés
körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felső
+ alsó sütés, grill, világítás, felső + alsó sütés,
felső sütés + grill

– 1 zománcozott csepegtetőtálca, 2 zománcozott – 2 rétegű üvegajtó
süteményestálca, 1 krómozott tálca fogantyúval
– időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
– teljes energiafelhasználás: 3 kWh
– 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 fekete
– sütőtér űrtartalma: 58 liter
zománcozott csepegtetőtálca, 1 alumínium
süteményestálca, 1 krómozott sütőrács
– teljes energiafelhasználás: 3,07 kWh
– sütőtér űrtartalma: 60 liter

– 8 program: alsó sütés, légkeverés
+ grill, légkeverés körfűtőszállal, légkeverés
körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + top
+ alsó sütés, grill, világítás, felső + alsó sütés,
felső sütés + grill
– 2 rétegű üvegajtó
– időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
– 2 szintes, teleszkópos sütősín, 1 fekete
zománcozott csepegtetőtálca, 1 alumínium
süteményestálca, 1 krómozott sütőrács
– teljes energiafelhasználás: 3,07 kWh
– sütőtér űrtartalma: 60 liter
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Modellnév

EOB53103X

EOB53102X

EOB53004X

– multifunkciós sütő

– multifunkciós sütő

– multifunkciós sütő

– digitális kijelző
– süllyesztett gombok

– digitális kijelző
– süllyesztett gombok

– digitális kijelző
– hagyományos gombok

– katalitikus tisztítás
– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel

– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel

– katalitikus tisztítás
– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel

Termékjellemzők

– 8 program: alsó sütés, légkeverés + grill,
légkeverés körfűtőszállal, légkeverés
körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felsô +
alsó sütés, felső + alsó sütés, felső sütés + grill
– 2 rétegű üvegajtó
– időzítő, percszámláló, hűtőventilátor
– 2 szintes, teleszkópos sütôsín, 1 fekete
zománcozott csepegtetőtálca, 1 alumínium
süteményestálca, 1 krómozott sütőrács
– teljes energiafelhasználás: 3,07 kWh
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– 8 program: alsó sütés, légkeverés + grill,
légkeverés körfűtőszállal, légkeverés
körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés + felsô +
alsó sütés, felső + alsó sütés, felső sütés + grill

– 7 program: alsó sütés, légkeverés, légkeverés
körfűtőszállal, grill, világítás, felső sütés, felső
+ alsó sütés, felső sütés + grill

– 2 rétegű üvegajtó

– 2 rétegű üvegajtó

– időzítő, percszámláló, hűtőventilátor

– időzítő, percszámláló, hűtőventilátor

– 2 szintes, teleszkópos sütôsín, 1 fekete
zománcozott csepegtetőtálca, 1 alumínium
süteményestálca, 1 krómozott sütőrács

– 1 fekete zománcozott csepegtetőtálca,
1 zománcozott süteményestálca, 1 krómozott
sütőrács

– teljes energiafelhasználás: 3,07 kWh

– teljes energiafelhasználás: 2,5 kWh
– sütőtér űrtartalma: 60 liter

SÜTÉS-FŐZÉS

Modellnév

EOB53003X

EOB31004X

EOG21301X

– multifunkciós sütő

– multifunkciós sütő

– gázsütő

– digitális kijelző
– hagyományos gombok

– hagyományos gombok

– hagyományos gombok

– könnyen tisztítható felület
– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel

– könnyen tisztítható sütőtér
– ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acélfelület
– ajtó kivehető üveggel

– 5 program: alsó sütés, légkeverés, légkeverés
+ felső + alsó sütés, grill, felső + alsó sütés

– 3 program: légkeverés + alsó sütés; grill
+ forgónyárs; alsó sütés

– 2 rétegű üvegajtó

– 2 rétegű üvegajtó

– 2 rétegű üvegajtó

– mechanikus percszámláló, hűtőventilátor

– percszámláló, ventilátor, forgónyárs

– időzítő, percszámláló, hűtőventilátor

– 1 alumínium süteményestálca, 1 krómozott
sütőrács

– 1 alumínium süteményestálca, 1 krómozott rács

– 1 fekete zománcozott csepegtetőtálca,
1 zománcozott süteményestálca, 1 krómozott
sütőrács

– teljes energiafelhasználás: 1,9 kWh
– sütőtér űrtartalma: 60 liter

Termékjellemzők

– könnyen tisztítható felület
– ujjlenyomatmentes inox felület
– ajtó kivehető üveggel
– 7 program: alsó sütés, légkeverés, légkeverés
körfűtőszállal, grill, világítás, felső sütés, felső
+ alsó sütés, felső sütés + grill

– teljes energiafelhasználás: 1,7 kWh
– maximális gázfelhasználás: 2,7 kWh
– sütőtér űrtartalma: 55 liter

– teljes energiafelhasználás: 2,5 kWh
– sütőtér űrtartalma: 60 liter
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HATÁRTALAN
SZABADSÁG
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Egy főzőlap,
mely tökéletesen
alkalmazkodik
edényeihez
Amikor valami új, kreatív
alkotáson gondolkodik éppen,
valószínűleg az foglalkoztatja
legkevésbé, hogy melyik
edényben készítheti el az ételt.
Az Electrolux Infinite főzőlapon
bármilyen méretű és formájú
edényt használhat, így valóban
az alkotásra koncentrálhat.

Az Infinite indukciós főzőlap
közvetlenül az edények aljában
fejleszt hőt, maga a főzőzóna
nem melegszik fel. Ezért,
függetlenül az edény méretétől
és formájától, a benne lévő étel
egyenletesen melegszik fel
Az Infinite főzőlap teljes mértékig
az Ön szolgálatában áll. Amikor
siet, a gyorsfőző zóna rendkívül
gyorsan felmelegíti az edényt.
Ráadásul, a direkt,
érintőkapcsolós vezérléssel
sokkal gyorsabban beállíthatja
a megfelelő hőmérsékletet, mint
a hagyományos vezérlőpanellel.
Nézze meg az Electrolux
főzőlapokat, és válassza ki azt,
amelyik tökéletes kiegészítője
lesz a konyhájának,
a www.electrolux.hu oldalon.
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Mit jelent az indukció?

Nem fogja megégetni magát
Az indukciós főzés egyben a konyhájára is
biztonsággal hat. Mivel csak a főzőzónára
helyezett edények hevülnek föl, így nincs
fölöslegesen kiáramló hő. A főzőlap
felülete pedig közvetlenül az edény mellett
hideg marad, így biztosan nem tudja
megégetni magát.

Az indukciós főzés biztonságot hoz
konyhájába, mivel az indukciós zóna nem
melegszik fel. Hogyan? Az a magyarázat,
hogy a hő az edényekben keletkezik.
Ez azt is jelenti, hogy könnyebb tisztítani.
Emellett a zóna az edény levételekor
automatikusan kikapcsol, ez nyilvánvalóan
biztonságosabbá is teszi.

Ökoidőzítő – az optimális
hőfelhasználás

Könnyen tisztítható
Az Ökoidőzítő lehetővé teszi, hogy
a lehető leghatékonyabban tudja használni
erőforrásait.
A rendszer lekapcsolja a főzőlapot az előre
beállított főzési idő vége előtt, így a meleg
lapon, a maradék hő felhasználásával
készül el az étel. Ön energiát takaríthat
meg, s ezzel csökkentheti a költségeket is.

Gyors és energiatakarékos
Amikor indukciós főzőlapon főz, sokkal
gyorsabban elkészülnek az ételek,
mert nem kell várni a felmelegítésre.
A hőképződés azonnal megindul
az edényben. Mivel a hő közvetlenül
az edényben képződik, nincs
előmelegítési fázis (nem a főzőlap
melegszik fel), így kevesebb energia
kell a főzéshez. A beépített edény
érzékelőnek köszönhetően pedig, nincs
energiaveszteség sem.

Sokszor, ha kifut a tej vagy egyéb
folyadék, az egyből ráég a főzőlap
felületére. Az indukciós főzőlap esetében
azonban ez nem áll fönn, hiszen az edény
mellett nem hevül fel a felület. Egy kis
törlés, és máris újra tiszta lesz.

Extra biztonság

Direkt vezérlés

Ha indukciós főzőzónát választ, teljesen
biztos lehet benne, hogy biztonságos
főzésre számíthat, több okból kifolyólag
is. Ha nincs edény a főzőzónán,
az nem fog felmelegedni. Ez biztosítja,
hogy Ön ne sérüljön meg, ha hozzáér
a kezelőpanelhez.

A Direkt vezérléssel a lehető
legkényelmesebben állíthatja be a kívánt
hőmérsékletet. A csúszókapcsolós
panelen érintse meg közvetlenül
a kívánt fokozatot, vagy csúsztassa ujját
a megfelelő fokozatra. Bármelyik módszert
is választja, sokkal gyorsabban beállíthatja
a hőfokot, mint a hagyományos
érintőkapcsolós paneleken.
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Percszámláló – figyeli a főzés
folyamatának minden percét

Az időzítésen múlik minden – különösen,
amikor főzésről van szó. A főzés végének
beállításával minden pillanatban nyomon
követheti az ételkészítés folyamatát.
Az időzítő nulláról indul, és addig megy,
amíg le nem állítja, vagy újraindítja, így
pontosan fogja tudni, hogy melyik szakasz
meddig tart főzés közben.

Tudta-e, hogy a 60335-ös EURO-Norm
szabályozás szerint egy biztonsági alapot
kell beépíteni a főzőlap alá, ha az alulról
hozzáférhető, vagy közvetlenül fiók fölé
kerül beépítésre?
Az Electrolux minden önálló főzőlaphoz
gyári tartozékként adja a biztonsági alapot.
Ezzel a megoldással könnyen beépíthető
a főzőlap a biztonsági alappal együtt,
így egyszerűbb és rövidebb idő alatt
végezhető el a beüzemelés.
A biztonsági alap beépítésével a főzőlap
maximális hatékonysággal működik majd,
a tökéletes ventilációnak köszönhetően.
A leggyorsabb beépítés
Kifejlesztettünk egy olyan beépítési
megoldást, mellyel a lehető
legegyszerűbben beillesztheti főzőlapját
a munkapultba.
Mivel a beépítéshez szükséges csavarok
a termék részét képezik, nem kell beépítés
előtt külön szereléssel foglalkozni. Egy
lépésben helyére teheti a főzőlapot az új
koncepciónak köszönhetően.
Stop & go
A stop & go funkció használatakor nem
kell többet aggódnia, ha egy percre
ott kell hagynia az ételt, a hőmérséklet
minden főzőzónánál automatikusan
melegen tartó funkcióra vált. Elég csak
újra megérintenie a stop & go funkciót,
és az visszamelegedik a korábbi
hőmérsékletre.

Gyermek-biztonságizár funkció

SÜTÉS-FŐZÉS

Biztonsági szint a fiók fölé beépített
főzőlapoknál

Automatikus felmelegítés
Ha bekapcsolja a készüléken
az automatikus felmelegítés funkciót,
a főzőzóna felmelegszik a maximális szintre
(ez függ a kiválasztott főzési szinttől),
aztán automatikusan beáll a hőmérséklet
a kiválasztott szintnek megfelelően.

A gyermek-biztonságizár egy nagyon
hasznos betáplált biztonsági rendszer.
Lekapcsolja a főzőlapot, így nem tud
elindulni semmilyen program, ezzel
kizárva az égési sérülések lehetőségét.
Mindössze két gomb kombinációját kell
alkalmaznia, és már nem is kell aggódnia,
gyermekei maximális biztonságot élveznek
a konyhában.

Automatikus kikapcsolás

Programzár funkció

Időzítő funkció

A vezérlőpanel bármikor lezárható, így
elkerülhető, hogy az egyes beállítások
megváltoztatásával baleset történjen.

Az időzítő funkcióval be tudja állítani
a főzés idejét mindegyik zónához, egyetlen
érintéssel, a kezelőpanelhez tartozó
érintésérzékelőn. A főzési idő végén
a főzőzóna automatikusan lekapcsol és
hangjelzéssel jelzi, hogy az étel elkészült.
Ha a főzőzóna nincs használatban, akkor
az időzítőt visszaszámlálónak is tudja
használni.

Maradékhő-kijelzés

Az automatikus kikapcsolás funkció
egy egyedi biztonsági rendszer, mely
automatikusan aktiválja a főzőzónát
kikapcsolás nélkül, illetve a főzési
szint beállítása nélkül, miután az elérte
a megadott időt. Ezzel energiát takaríthat
meg.

A maximális biztonság érdekében
hőérzékelőt építettünk be az elektromos
főzőlapokba. Egy H betű világít
a kezelőpanelen, amíg a főzőlap
hőmérséklete a biztonságos szintre
csökken. Ezzel elkerülhetőek az égési
sérülések. A maradékhő-kijelzéssel
energiát is spórolhat. Lekapcsolhatja
a főzőlapot, mielőtt teljesen elkészül
az étel, és az utolsó néhány percben már
pluszenergia felhasználása nélkül, a meleg
lapon fejezheti be a főzést. A maradék hőt
akár melegen tartásra is használhatja.
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InﬁSight főzőlap

InfiSight kijelző
Az új, színes kezelőfelület, az InfiSight,
minden eddiginél több információt ad és
precízebb vezérlési lehetőséget biztosít.
Rendkívül gyorsan áttekinthető és
egyszerűen használható. A kijelző minden
zóna állapotáról részletesen tájékoztatja
Önt.

Infinite
Az Electrolux Infinite indukciós főzőlap ötvözi
a gyors és biztonságos főzést az alkotás
szabadságával: bárhogy ráteheti az edényeket a főzőlapra, csupán arra kell
figyelnie, hogy a lapon látható egyik
keresztet takarja az edény feneke. Így biztos
lehet benne, hogy az étel egyenletesen és
teljesen átmelegszik. Ez a szabadság
lehetővé teszi, hogy egyszerre akár két
nagyobb edényt is feltegyen a főzőlapra, de
akár egy nagy, ovális formájú edényben is
főzhet, mely két zónát is elfoglal.

Modellnév

EHD80300PG

Termékjellemzők
– önálló, 78 cm-es InfiSight indukciós főzőlap
– teljes indukció – „Infinite”
– interaktív és magyar nyelvű InfiSight kijelző
– elektronikus csúszókapcsolós vezérlés
– kerámiaüveg kezelőpanel
– keret nélküli, lekerekített élek
– könnyű beépítés
– gyerekzár
– programzár
– biztonsági kikapcsolás
– maradékhő-kijelzés
– főzés vége időzítő
– ökoidőzítő
– hangjelzés-kikapcsolás
– időzítő
– percszámláló
– stop & go funkció
– hangjelzés
– automata felfűtés
– 4 gyorsfelfűtéses zóna
– 4 indukciós főzőzóna:
bal hátsó: 2300/3200 W/210 mm
jobb hátsó: 2300/3200 W/210 mm
bal első: 2300/3200 W/210 mm
jobb első: 2300/3200 W/210 mm
– teljes energiafelhasználás: 7,4 kW

*min 40, abban
az esetben, ha
sütőt építenek alá

* beépítés helye
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Paella zóna
A nagy lábosoknak és serpenyőknek
kifejlesztettünk egy indukciós főzőlapot,
280 mm átmérőjű főzőzónával. Ezen akár
egy nagy adag paellát is készíthet.

Hangjelzés-kikapcsolás
Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja
a hagyományos hangjelzéseket
(pl. a gyorsmelegítő vagy a multizóna
bekapcsolását jelző hangot), de a biztonsági
figyelmeztetés továbbra is hanggal történik.

Modellnév

EHD60280PG

Termékjellemzők
– önálló, 60 cm-es InfiSight indukciós főzőlap
– 3 indukciós zóna: 2 „Infinite” + Paella indukciós zóna
– interaktív és magyar nyelvű InfiSight kijelző
– elektronikus csúszókapcsolós vezérlés
– kerámiaüveg kezelőpanel
– keret nélküli, lekerekített élek
– könnyű beépítés
– gyerekzár
– programzár
– biztonsági kikapcsolás
– maradékhő-kijelzés
– főzés vége időzítő
– ökoidőzítő
– hangjelzés-kikapcsolás
– időzítő
– percszámláló
– stop & go funkció
– hangjelzés
– automata felfűtés
– 3 gyorsfelfűtéses zóna
– 3 indukciós főzőzóna:
bal hátsó: 2300/3200 W/210 mm
jobb hátsó: 1800/2800/3500/3700 W/180/280 mm
bal első: 2300/3200 W/210 mm
– teljes energiafelhasználás: 7,4 kW
*min 40, abban
az esetben, ha
sütőt építenek alá

* beépítés helye
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Modellnév

EHD68210P

EHD60150P

EHD60020P

– önálló, 71 cm-es Infinit indukciós főzőlap
– teljes indukció – „Infinite”
– elektronikus csúszókapcsolós vezérlés

– önálló, 60 cm-es indukciós főzőlap
– teljes indukció
– elektronikus csúszókapcsolós vezérlés

– önálló, 60 cm-es indukciós főzőlap
– teljes indukció
– elektronikus vezérlés

– kerámiaüveg kezelőpanel
– keret nélküli
– könnyű beépítés

– kerámiaüveg kezelőpanel
– keret nélküli
– könnyű beépítés

– kerámiaüveg kezelőpanel
– keret nélküli
– könnyű beépítés

– gyerekzár
– programzár
– biztonsági kikapcsolás
– maradékhő-kijelzés

– gyerekzár
– programzár
– biztonsági kikapcsolás
– maradékhő-kijelzés

– gyerekzár
– programzár
– biztonsági kikapcsolás
– maradékhő-kijelzés

– főzés vége időzítő
– ökoidőzítő
– hangjelzés-kikapcsolás
– percszámláló
– stop & go funkció
– hangjelzés
– automatikus felfűtés

– főzés vége időzítő
– ökoidőzítő
– hangjelzés-kikapcsolás
– percszámláló
– stop & go funkció
– hangjelzés
– automata felfűtés

– hangjelzés
– időzítő
– percszámláló
– stop & go funkció
– automata felfűtés

– 4 gyorsfelfűtéses zóna
– 4 indukciós főzőzóna:
bal hátsó: 2300/3200 W/210 mm
jobb hátsó: 2300/3200 W/210 mm
bal első: 2300/3200 W/210 mm
jobb első: 2300/3200 W/210 mm

– 4 gyorsfelfűtéses zóna
– 4 indukciós főzőzóna:
bal hátsó: 1800/2800 W/180 mm
jobb hátsó: 1800/2800 W/180 mm
bal első: 2300/3700 W/210 mm
jobb első: 1400/2500 W/145 mm

– teljes energiafelhasználás: 7,4 kW

– teljes energiafelhasználás: 7,4 kW

Termékjellemzők

*min 40, abban
az esetben, ha
sütőt építenek alá

* beépítés helye
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– 4 indukciós főzőzóna:
bal hátsó: 1800/2800 W/180 mm
jobb hátsó: 1800/2800 W/180 mm
bal első: 2300/3700 W/210 mm
jobb első: 1400/2500 W/145 mm
– teljes energiafelhasználás: 7,4 kW

*min 40, abban
az esetben, ha
sütőt építenek alá

* beépítés helye

*min 40, abban
az esetben, ha
sütőt építenek alá

* beépítés helye
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Modellnév

EHD60100P

EHS68210P

EHS60210P

– önálló, 60 cm-es indukciós főzőlap
– félindukciós
– elektronikus vezérlés

– önálló, 71 cm-es elektromos főzőlap
– három- és kétkörös zónák
– elektronikus csúszókapcsolós vezérlés

– önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap
– három- és kétkörös zónák
– elektronikus csúszókapcsolós vezérlés

– kerámiaüveg kezelőpanel
– keret nélküli

– kerámiaüveg kezelőpanel
– keret nélküli
– könnyű beépítés

– kerámiaüveg kezelőpanel
– keret nélküli
– könnyű beépítés

– gyerekzár
– programzár
– biztonsági kikapcsolás
– maradékhő-kijelzés

– gyerekzár
– programzár
– biztonsági kikapcsolás
– maradékhő-kijelzés

– főzés vége időzítő
– ökoidőzítő
– hangjelzés-kikapcsolás
– percszámláló
– stop & go funkció
– hangjelzés
– automatikus felfűtés

– főzés vége időzítő
– ökoidőzítő
– hangjelzés-kikapcsolás
– percszámláló
– stop & go funkció
– hangjelzés
– automata felfűtés

– 4 elektromos főzőzóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: 1400/2200 W/170/265 mm
bal első: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm
jobb első: 1800 W/180 mm

– 4 elektromos főzőzóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: 1500/2400 W/170/265 mm
bal első: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm
jobb első: 1200 W/145 mm

– teljes energiafelhasználás: 7,5 kW

– teljes energiafelhasználás: 7,1 kW

Termékjellemzők

– gyerekzár
– programzár
– biztonsági kikapcsolás
– maradékhő-kijelzés
– hangjelzés
– percszámláló
– stop & go funkció
– automata felfűtés
– 2 gyorsfelfűtéses zóna
– 2 indukciós főzőzóna,
2 elektromos főzőzóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: 700/1700 W/120/180 mm
bal első: 2300/3700 W/210 mm
jobb első: 1400/2500 W/145 mm
– teljes energiafelhasználás: 6,6 kW

*min 40, abban
az esetben, ha
sütőt építenek alá

* beépítés helye

* beépítés helye

* beépítés helye
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Modellnév

EHS60041P

EHS60021X

EHT60435K

– önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap
– elektronikus vezérlés

– önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
– front kezelőegység

– kerámiaüveg kezelőpanel
– inox keret
– könnyű beépítés

– üveg kezelőfelület
– öntöttvas edénytartó rács

Termékjellemzők
– önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap
– kétkörös zóna
– elektronikus vezérlés
– kerámiaüveg kezelőpanel
– keret nélküli
– könnyű beépítés
– gyerekzár
– biztonsági kikapcsolás
– maradékhő-kijelzés
– 4 elektromos főzőzóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: 1800 W/180 mm
bal első: 750/2200 W/120/210 mm
jobb első: 1200 W/145 mm

– gyerekzár
– biztonsági kikapcsolás
– maradékhő-kijelzés
– 4 elektromos főzőzóna:
bal hátsó: 1200 W/145 mm
jobb hátsó: 1800 W/180 mm
bal első: 2300 W/210 mm
jobb első: 1200 W/145 mm
– teljes energiafelhasználás: 6,5 kW

– teljes energiafelhasználás: 6,4 kW

* beépítés helye
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* beépítés helye

– égésbiztosítás
– elektromos szikragyújtás
– 4 gázfőzőzóna:
bal hátsó: 2900 W/100 mm
jobb hátsó: 1900 W/70 mm
bal első: 1000 W/54 mm
jobb első: 1900 W/70 mm
– összteljesítmény: 7,7 kW

SÜTÉS-FŐZÉS

Modellnév

EHT6435K

EHG7835X

EHG6435X

– önálló, 75 cm-es gázfőzőlap
– wokégő
– front kezelőegység

– önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
– front kezelőegység

Termékjellemzők
– önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
– oldalsó kezelőegység
– üveg kezelőfelület
– öntöttvas edénytartó rács
– égésbiztosítás
– elektromos szikragyújtás
– 4 gázfőzőzóna:
bal hátsó: 1900 W/70 mm
jobb hátsó: 1900 W/70 mm
bal első: 2900 W/100 mm
jobb első: 1000 W/54 mm
– összteljesítmény: 7,7 kW

– inox kezelőfelület
– öntöttvas edénytartó rács
– égésbiztosítás
– elektromos szikragyújtás
– 5 gázfőzőzóna:
bal hátsó: 2000 W/70 mm
jobb hátsó: 3000 W/100 mm
középső: 4000 W/122 mm
bal első: 2000 W/70 mm
jobb első: 1000 W/54 mm

– inox kezelőfelület
– öntöttvas edénytartó rács
– égésbiztosítás
– elektromos szikragyújtás
– 4 gázfőzőzóna:
bal hátsó: 2000 W/70 mm
jobb hátsó: 3000 W/100 mm
bal első: 2000 W/70 mm
jobb első: 1000 W/54 mm
– összteljesítmény: 8 kW

– összteljesítmény: 12 kW
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SÜTÉS-FŐZÉS Önállóan beépíthető főzőlapok

Modellnév

EHG6415X

EMOTION WOK

INFI GRILL

– woktartó – tartozék
– 75 mm magas krómtartó

– grill lap Infinite főzőzónához – tartozék
– 38 mm magas, sötétszürke grill-lap

Termékjellemzők
– önálló, 60 cm-es gázfőzőlap
– front kezelőegység
– inox kezelőfelület
– zománcozott edénytartó rács
– égésbiztosítás
– elektromos szikragyújtás
– 4 gázfőzőzóna:
bal hátsó: 2000 W/70 mm
jobb hátsó: 3000 W/100 mm
bal első: 2000 W/70 mm
jobb első: 1000 W/54 mm
– összteljesítmény: 8 kW
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KÁVÉZÁS

Legyen tökéletes házigazda, de ne
maradjon le a legfrissebb pletykákról.
Bízza a kávéfőzést saját baristájára,
és szervírozzon büszkén akár 6 csésze
frissen készült kávét.

KÁVÉZÓ
A KONYHÁBAN
Folyik a kávé és
a beszélgetés
A MokaGrande az első
beépíthető kávéfőző, mely akár
6 csésze kávét is képes egy
adagban lefőzni.
Eszpresszó? Krémes
kapucsínó? Amerikai kávé?
Nem probléma. Konyhája
a város legjobb kávézója lehet.
De amikor csak ketten vannak,
akkor a MokaGrande
párhuzamosan tölti ki Önöknek
a kávét, így egyiküknek sem kell
várnia az illatos forró italra.
Finom, elegáns megjelenésével,
gyorsan kezelhető menüjével
az élet egyszerű örömei közé
tartozik.

Azokra a pillanatokra…
Mozi előtt, vásárlás után,
a hétvégén vagy munka után,
esetleg akkor, amikor az összes
barátja egyszerre állít be Önhöz.
Egyszerűen jól érzik magukat
a konyhájában és szeretik
a kávéját is.

Eljött az Ön ideje
Reszeljen jó minőségű fekete
csokoládét vagy szerecsendiót
a kávé tetejére, hogy igazán
különleges legyen. Esetleg kis
fahéjdarabkákat is tehet a habra.
Különleges kanálként is
használhatja, ugyanakkor
kellemes édes-fűszeres ízt ad
a kávénak.
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SÜTÉS-FŐZÉS Kompakt készülékek

Modellnév

ETV45000X

EBA63810X

EOK96030X

– beépíthető LCD-tv

– beépíthető automata kávéfőző

– kompakt gőzsütő

– ujjlenyomatmentes inox felület

– ujjlenyomatmentes inox felület
– LightBar – vízszintes fénycsík
– elektronikus érintőkapcsoló
– megvilágított szimbólumok

– LightBar – vízszintes fénycsík
– megvilágított szimbólumok
– elektronikus érintőkapcsoló

Termékjellemzők

– 18,5 colos képernyő
– 170˚-ban forgatható képernyő
– digitális és analóg csatlakoztatás
– távirányító
– méretek (mm):
460 x 594 x 200 (mag. x szél. x mélys.)

– gyorsmenügombok:
– háttérvilágítás
– kávéerősség: előőrlés, extra gyenge, gyenge,
normál, erős, extra erős
– kávémennyiség: eszpresszó (30 ml), normál
(40 ml), közepes (80 ml), hosszú (120 ml),
bögre (200 ml)
– 1 vagy 2 csésze kiválasztása
– forró víz
– gőz
– nagy adag (4 vagy 6 csésze)
– menü (nyelv, melegítés, óra, hőmérséklet,
vízkeményítés, fokozatmentesen beállítható
őrlés, bögre kávé, automata ki-be kapcsolás)
– kivehető víztartály (1,8 liter)
– szemeskávé-tartály: 250 g
– 2 melegítő
– teljes energiafelhasználás: 1,35 kW
– méretek (mm): 380 x 594 x 360
(mag. x szél. x mélys.)
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– ujjlenyomatmentes inox felület
– könnyen tisztítható felület
– zsírszűrő
– tisztítószivacs
– 8 program: légkeverés, légkeverés + grill,
légkeverés körfűtőszállal, légkeverés
körfűtőszállal (pára), légkeverés körfűtőszállal
(alacsony hőmérséklet), légkeverés
körfűtőszállal + gőz, grill, gőz
– gyermek-biztonságizár
– 4 rétegű üvegajtó
– gyorsmelegítés, percszámláló, hűtőventilátor
– 1 zománcozott süteményestálca, 1 inox polc
– teljes energiafelhasználás: 3,4-3,7 kWh

SÜTÉS-FŐZÉS

Modellnév

EHC30200K

EHG30235X

Termékjellemzők
– önálló, 30 cm-es elektromos főzőlap
– front kezelőegység

– önálló, 30 cm-es elektromos főzőlap
– front kezelőegység

– kerámiaüveg kezelőpanel

– kerámiaüveg kezelőpanel
– öntöttvas edénytartó rács

– 2 elektromos főzőzóna:
hátul középen: 1700 W/180 mm
elöl középen: 1200 W/145 mm
– teljes energiafelhasználás: 2,9 kW

– égésbiztosítás
– elektromos szikragyújtás
– 2 gáz főzőzóna:
hátul középen: 3000 W/100 mm
elöl középen: 1000 W/54 mm
– összteljesítmény: 4 kW
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SÜTÉS-FŐZÉS Mikrohullámú sütők

Modellnév

EMS26415X

EMS17216X

Termékjellemzők
– beépíthető mikrohullámú sütő grillel

– beépíthető mikrohullámú sütő

– ujjlenyomatmentes inox felület

– ujjlenyomatmentes inox felület

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– LED-kijelző
– időmérő típusa: beállítógomb (90 min.)
– sütőtér mérete: 26 liter
– 5 teljesítményfokozat
– nem beépített üveg forgótányér
(325 mm)

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– LED-kijelző
– időmérő típusa: beállítógomb (90 min.)
– sütőtér mérete: 17 liter
– 5 teljesítményfokozat
– nem beépített üveg forgótányér
(272 mm)

– 8 automatikus sütőprogram
– 7 automatikus kiolvasztóprogram
– grillfunkció
– gyerekzár
– gyorsindítás/+30 másodperc
– program vége hangjelzés

– 7 automatikus sütőprogram
– 7 automatikus kiolvasztóprogram
– gyerekzár
– gyorsindítás/+30 másodperc
– program vége hangjelzés

– 25 W belső világítás
– mikrohullámú teljesítmény: 900 W
– grillteljesítmény: 1000 W
– zajszint: 60 dB(A)

a keret alul és felül
4,5 mm-rel túlnyúlik
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– 25 W belső világítás
– mikrohullámú teljesítmény: 800 W
– zajszint: 60 dB(A)

SÜTÉS-FŐZÉS
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SÜTÉS-FŐZÉS Szagelszívók

Friss levegő
a konyhában

Üzemmódok
Minden Electrolux elszívó használható
légkivezetéses és recirkulációs üzemmódban. A légkivezetéses modelleknél
a beszívott levegőt megszűri a rendszer,
majd egy csövön keresztül kivezeti
a lakásból. A recirkulációs modelleknél
dupla szűrőn megy át a levegő: egy
zsírszűrőn és egy szénszűrőn, majd
visszakerül a konyha légterébe. Ha ebben
az üzemmódban használja készülékét,
akkor szüksége lesz egy szénszűrőre.

Szűrő
2-féle szűrőt különböztetünk meg
az elszívóknál: alumíniumszűrő és
aktívszénszűrő. A legtöbb Electrolux
elszívóhoz vásárolható egy alumíniumszűrő,
mely elnyeli a zsírrészecskéket. Ezek
a szűrők mosogatógépben tisztíthatók. Erre
a szűrőre szükség van a légkivezetéses és
a recirkulációs üzemmódban történő
használatkor is. A szénszűrőt csak
recirkulációs üzemmódban kell használni.

Modellnév

EFA9673X

Termékjellemzők
– 100 cm széles, sziget kialakítású szagelszívó
– LightBar – vízszintes fénycsík
– üveg kezelőfelület
– 5x20 W halogén megvilágítás
– elektronikus vezérlés
– 3 teljesítményfokozat + intenzív
– kikapcsoláskijelző
– diffúziós elszívás
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
– zsírszűrő-telítettség jelző
– szénszűrő-telítettség jelző
– 4 alumíniumkazettás zsírszűrő
– külön rendelhető szénszűrő (Type 967)
– teljesítmény (min./max.): 268/554 m3/h
– intenzív mód teljesítménye: 714 m3/h
– zajszint (min./max.): 41/59 dB(A)
– zajszint intenzív fokozaton: 65 dB(A)

Biztonsági távolság
elektromos főzőlaptól: 500 mm,
gázfőzőlaptól: 650 mm
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SÜTÉS-FŐZÉS

Modellnév

EFC9673X

EFC6671X

EFC90344X

– 90 cm széles, kéményes szagelszívó

– 60 cm széles, kéményes szagelszívó

– 90 cm széles, kéményes szagelszívó

– LightBar – vízszintes fénycsík
– üveg kezelőfelület
– 3x20 W halogén megvilágítás

– 2x20 W halogén megvilágítás

– rozsdamentes acélfelület
– 2x20 W halogén megvilágítás

Termékjellemzők

– elektronikus vezérlés
– 3 teljesítményfokozat + intenzív
– kikapcsoláskijelző
– diffúziós elszívás
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
– zsírszűrő-telítettség jelző
– szénszűrő-telítettség jelző
– 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
– külön rendelhető szénszűrő (Type 967)

– elektronikus vezérlés
– 3 teljesítményfokozat + intenzív
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
– zsírszűrő-telítettség jelző
– szénszűrő-telítettség jelző
– 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
– külön rendelhető szénszűrő (Type 20)
– teljesítmény (min./max.): 245/495 m3/h
– intenzív mód teljesítménye: 630 m3/h
– zajszint (min./max.): 45/60 dB(A)
– zajszint intenzív fokozaton: 65 dB(A)

– mechanikus nyomógomb
– 3 teljesítményfokozat
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
– 3 alumíniumkazettás zsírszűrő
– szénszűrő (Type 15)
– teljesítmény (min./max.): 253/660 m3/h
– zajszint (min./max.): 52/63 dB(A)

– teljesítmény (min./max.): 268/554 m3/h
– intenzív mód teljesítménye: 714 m3/h
– zajszint (min./max.): 41/59 dB(A)
– zajszint intenzív fokozaton: 65 dB(A)

Biztonsági távolság
elektromos főzőlaptól:
500 mm,
gázfőzőlaptól:
650 mm
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SÜTÉS-FŐZÉS Szagelszívók

Modellnév

EFC90245X

EFC90246X / EFC60246X

EFC60244X

Termékjellemzők
– 90 cm széles, kéményes szagelszívó

– 90/60 cm széles, kéményes szagelszívó

– 60 cm széles, kéményes szagelszívó

– rozsdamentes acélfelület
– 2x20 W halogén megvilágítás

– rozsdamentes acélfelület
– 2x20 W halogén megvilágítás

– rozsdamentes acélfelület
– 2x20 W halogén megvilágítás

– mechanikus nyomógomb
– 3 teljesítményfokozat
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség

– mechanikus nyomógomb
– 3 teljesítményfokozat
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség

– mechanikus nyomógomb
– 3 teljesítményfokozat
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség

– 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
– külön rendelhető szénszűrő (EFF72)

– 1 alumíniumkazettás zsírszűrő
– külön rendelhető szénszűrő (EFF72)

– 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
– külön rendelhető szénszűrő (Type 15)

– teljesítmény (min./max.): 280/620 m3/h
– zajszint (min./max.): 50/68 dB(A)

– teljesítmény (min./max.): 200/395 m3/h
– zajszint (min./max.): 46/61 dB(A)

– teljesítmény (min./max.): 185/375 m3/h
– zajszint (min./max.): 44,5/61,8 dB(A)

Biztonsági távolság
elektromos főzőlaptól: 650 mm,
gázfőzőlaptól: 700 mm

Biztonsági távolság
elektromos főzőlaptól:
650 mm, gázfőzőlaptól:
700 mm
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Modellnév

EFC90151X / EFC60151X

EFP636X

EFP6440X

– 90/60 cm széles, kéményes szagelszívó

– 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó

– 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó

– rozsdamentes acélfelület
– 2x20 W halogén megvilágítás

– 1x11 W neoncső

– 2x40 W villanyégő

– 2 motor
– elektronikus vezérlés
– fokozatmentes vezérlés
– intenzív fokozat
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség

– 2 motor
– fokozatmentes vezérlés
– 3 teljesítményfokozat
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség

Termékjellemzők

– csúszókapcsolós vezérlés
– 3 teljesítményfokozat
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
– 3/1 alumíniumkazettás zsírszűrő
– külön rendelhető szénszűrő (EFF75)
– teljesítmény (min./max.): 240/430 m3/h
– zajszint (min./max.): 53/66 dB(A)

– 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
– külön rendelhető szénszűrő (Type 150)
– teljesítmény (min./max.): 230/370 m3/h
– intenzív mód teljesítménye: 520 m3/h
– zajszint (min./max.): 50/61 dB(A)

– 2 alumíniumkazettás zsírszűrő
– külön rendelhető szénszűrő (Type 303)
– teljesítmény (min./max.): 225/575 m3/h
– zajszint (min./max.): 55/69 dB(A)

Biztonsági távolság
elektromos főzőlaptól: 650 mm,
gázfőzőlaptól: 650 mm

Biztonsági távolság
elektromos főzőlaptól:
650 mm,
gázfőzőlaptól: 650 mm

Biztonsági távolság
elektromos főzőlaptól:
450 mm,
gázfőzőlaptól:
650 mm

119
87

173
42

598

20

275
max.
430
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SÜTÉS-FŐZÉS Szagelszívók

Modellnév

EFP6411X

Termékjellemzők
– 60 cm széles, teleszkópos szagelszívó
– 2x40 W villanyégő
– fokozatmentes vezérlés
– 3 teljesítményfokozat
– filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség
– 1 alumíniumkazettás zsírszűrő
– külön rendelhető szénszűrő (Type 303)
– teljesítmény (min./max.): 140/230 m3/h
– zajszint (min./max.): 49/58 dB(A)

SÜTÉS-FŐZÉS
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SÜTÉS-FŐZÉS Kiegészítő termékek
Termékek

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ,
3 SZINTES
TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ,
3 SZINTES
TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN

3 SZINTES
TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN

– 3 szintes, teljesen kihúzható, teleszkópos
sütősín, antisztatikus bevonattal, ezért
könnyen tisztítható.
– A rácsok külön-külön kihúzhatók.
– Termékek, melyekhez használható:
EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X,
EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X,
EOC55100X, EOB43100X, EOB33100X,
EOB32100X

– 3 szintes teleszkópos sütősín.
– Termékek, melyekhez használható:
EOB96001X, EOC66800X, EOB53203X,
EOB53202X, EOB53004X, EOB53003X,
EOB31004X

Termékjellemzők
– 3 szintes, teljesen kihúzható, teleszkópos
sütősín, antisztatikus bevonattal, ezért
könnyen tisztítható.
– A rácsok külön-külön kihúzhatók.
– Termék, melyhez használható:
EOB98000X.

Termékek

PBOX-6IR

PBOX-7IR8I

Termékjellemzők
– A védőlemez hatékony légáramlást biztosít,
ezzel segíti a készülék biztonságos és
eredményes működését.
– Bármelyik 60 cm-es indukciós és elektromos
főzőlaphoz.
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– A védőlemez hatékony légáramlást biztosít,
ezzel segíti a készülék biztonságos és
eredményes működését.
– Bármelyik 68 cm-es indukciós és elektromos
főzőlaphoz, a 80 cm-es indukciós és
a 60 cm-es InfiSight indukciós főzőlapokhoz.

SÜTÉS-FŐZÉS

Termékek

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP
TISZTÍTÓ TOPRENS (250 ml)

KAPARÓ ÉS TARTALÉK
PENGÉK ÜVEGKERÁMIA
FŐZŐLAPHOZ,
TARTALÉK PENGÉK
KAPARÓHOZ (5 ÉS 10 PENGE)

MIKRÓTISZTÍTÓ
MICRORENS (300 ml)

– Könnyű kaparó az üvegkerámia főzőlapok
tisztán tartásához.
– Eltávolítja a leégett ételmaradékot
és a makacs foltokat anélkül, hogy
megkarcolná a kerámiafelületet.

– Eltávolítja az ételmaradékot és a zsírt.
Kívül és belül is használható. Ez a termék
megkíméli Önt a mikró macerás és
időigényes takarításától.
– Hatékonyan távolítja el a baktériumokat,
a penészgombát és a kellemetlen szagokat.
– Nem karcol és biológiailag lebomló:
használata biztonságos és környezetbarát.

Termékjellemzők
– Speciális, kiváló minőségű tisztítószer
az indukciós felületek, a kerámia és
gázfőzőlap takarításához és ápolásához.
– Eltávolítja a leégett ételmaradékot, zsírt
és vízkövet, így a felület úgy néz ki, mint
újkorában.
– Szilikon filmréteget képez a felületen, ezzel
óvja a kerámialapot a sérüléstől és takarítani
is könnyebb.
– A terméket az Electrolux laboratóriumában
teszteltük, hogy meggyőződjünk róla, nem
karcolja a felületet.

– Tartalék pengék a kaparóhoz.
– A penge cseréjéhez távolítsa el a kaparó
felső részén található csavart.

Termékek

ROZSDAMENTES ACÉL
TISZTÍTÓ STALRENS (250 ml)

OVENRENS – SÜTŐTISZTÍTÓ
(250 ml)

SZILIKON EDÉNYFOGÓ
– PIROS

– Feloldja és eltávolítja a leégett ételmaradékot
a sütő faláról, a rácsokról és az elektromos
grillről, így a sütőtér sokáig megőrzi újszerű
állapotát.
– Biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz.
Nem rozsdásodik, nem karcol és nem hagy
foltot.

– Hatékonyan védi a kezet a melegtől, amikor
megfogja a forró edényt (230 °C-on 1 percig
nyújt védelmet, alacsonyabb hőfokon ennél
is tovább).
– A rugalmas és csúszásmentes
szilikoneszközzel stabilan megfoghat
bármilyen edényt.
– Használható edény alátétként is,
de a befőttesüveget is könnyebben
kinyithatja vele.

Termékjellemzők
– Tisztítja és óvja a rozsdamentes
acélfelületeket otthonában: főzőlapot,
szagelszívót, sütőajtót, mosogatót vagy
a hűtőt.
– A terméket az Electrolux laboratóriumában
teszteltük, hogy meggyőződjünk róla, nem
karcolja a felületet.
– Vízálló, szilikonréteget képez a felületen,
mely védi a készüléket és megkönnyíti
a tisztán tartást. Így sokáig úgy fog kinézni,
mint újkorában.
– Eltávolítja a foltokat és az ujjlenyomatokat.
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Termékek

SZILIKONKESZTYŰ – PIROS

IDŐZÍTŐ FŐZÉSHEZ –
EZÜSTSZÍNŰ TOJÁS

MŰANYAG KÉS
SÉRÜLÉKENY
FELÜLETEKHEZ

– Fordítsa el az óramutató járásával
megegyező irányban és állítsa be, mennyi
idő múlva jelezzen az időzítő. Amikor lejár
az idő, egy hangjelzéssel figyelmezteti Önt
a szerkezet.

– Speciális, krokodil formájú műanyag kés.
Ideális, amikor sérülékeny felületen kell
vágni. Pl. teflonbevonatú tepsiben vagy
serpenyőben, esetleg szilikonformában.

UNIVERZÁLIS SZŰRŐ
ELSZÍVÓHOZ – 57X47 cm
SZÉNSZŰRŐ 360 g/m2
+ KIJELZŐ 130 g/m2

MIKROSZÁLAS KENDŐ
– MICROWIZARD

– Kiszűri a levegőből a főzés közben keletkező
zsírt, tisztán tartja a konyha levegőjét.
– Kiváló minőségű szűrő, minden elszívóhoz
használható.
– Az univerzális, jó minőségű szűrők kiszűrik
a levegőből a főzés közben keletkező zsírt
és párát. A zsírszűrő telítettségkijelzőjén
látható, hogy mikor kell cserélni a szűrőt.
– Tűzálló, az ISO 9772 minőségi
követelményeknek megfelel. Nem bocsát ki
mérgező gázokat.

– Multifunkciós tisztítókendő: tökéletesen
használható mindenféle felületen –
rozsdamentes acélon, fán, fémen,
műanyagon, üvegen stb.
– Kiváló minőségű szövetből készül, mely
250-szer vékonyabb, mint a hajszál.
– Tisztítószerek nélküli takarítást tesz lehetővé:
környezetbarát, és ideális azoknak, akik
allergiásak a vegyszerekre.

Termékjellemzők
– 300 °C-on 1 percig hatékonyan védi a kezet
a melegtől, amikor benyúl a sütőbe, vagy
megfogja a meleg edényeket.
– A rugalmas és csúszásmentes
szilikoneszközzel stabilan megfoghat
bármilyen edényt.
– Bal és jobb kézre is jó.
– Szabadalmazott termék.

Termékek

EDÉNYFEDŐ
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐHÖZ
– 26,5 cm

Termékjellemzők
– Melegen tartja az ételeket, illetve
megakadályozza, hogy melegítés közben
a mikró falára fröccsenjen az étel.
– Mosogatógépben mosható.
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Termékek

GRILLEZŐ- ÉS SÜTŐTÁLCA

SÜTŐGRILL, SZÉTNYITHATÓ
35–56 cm

SZÉTNYITHATÓ TEPSI
34,5–51,5 cm

– 35–56 cm, szélesség 35,5 cm.
– Minden típusú sütőben használható.
– BBQ-hoz, hűtőben vagy bármilyen polcon
használható.

– Minden típusú sütőben használható.
– Tapadásmentes teflonbevonat.

CSOMAG KONYHAI
KÉSZÜLÉKEKHEZ I.
ROZSDAMENTES ACÉL
TISZTÍTÓ – FLAKON (250 ml),
SÜTŐTISZTÍTÓ – FLAKON
(250 ml), MIKRÓTISZTÍTÓ –
SPRAY (300 ml)

CSOMAG KONYHAI
KÉSZÜLÉKEKHEZ II.
ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP
TISZTÍTÓ – FLAKON (250 ml),
KAPARÓ, ROZSDAMENTES
ACÉL TISZTÍTÓ – FLAKON
(250 ml), SÜTŐTISZTÍTÓ –
FLAKON (250 ml), EDÉNYFOGÓ,
MIKROSZÁLAS KENDŐ

Professzionális termékek a konyhagépek és
a különböző felületek ápolásához.
A csomag tartalma:
– STALRENS – rozsdamentes acélfelületek
tisztítására és megóvására. Eltávolítja
a leégett ételmaradékot, zsírt és
ujjlenyomatokat. Szilikon filmréteget képez a
felületen, ezzel óvja a készüléket és takarítani
is könnyebb;
– OVENRENS – a sütő tisztításához. Eltávolítja
a leégett ételmaradékot és zsírt a sütőtérből
és a rácsokról;
– MICRORENS – kívül-belül tökéletesen
kitakarítja a mikrohullámú sütőt. Eltávolítja
a zsírt és a kellemetlen szagokat.
Újrahasznosított műanyag tartóban.

Professzionális termékek a konyhagépek és
a különböző felületek ápolásához, kiegészítve egy
hasznos szilikon edénytartóval.
A csomag tartalma:
– STALRENS – rozsdamentes acélfelületek
tisztítására és megóvására. Eltávolítja a leégett
ételmaradékot, zsírt és ujjlenyomatokat.
Szilikon filmréteget képez a felületen, ezzel óvja
a készüléket és takarítani is könnyebb;
– OVENRENS – a sütő tisztításához. Eltávolítja
a leégett ételmaradékot és zsírt a sütőtérből és
a rácsokról;
– TOPRENS – tisztítószer az indukciós és
a kerámia főzőlap takarításához. Eltávolítja
a leégett ételmaradékot és zsírt;
– Kaparó, mely eltávolítja a leégett ételmaradékot
és a makacs foltokat anélkül, hogy
megkarcolná a kerámiafelületet;
– MICRO WIZARD tisztítókendő, mely tisztítószer
nélkül is tisztán tartja a felületeket;
– szilikon edényfogó, mely hatékonyan védi
a kezet a melegtől, amikor megfogja a forró
edényt, a sütőrácsot vagy a tepsit.
Újrahasznosított műanyag tartóban.

Termékjellemzők
– Ideális húsok, halak és zöldségek
grillezéshez. Se folt, se szag!
– Hullámos oldal: grillezéshez a sütőben –
nem kell megfordítani az ételt sütés közben.
– Sima oldal: pizza- vagy kenyérsütéshez.
– Alumínium-ötvözetből készült, így kevesebb
idő alatt is tökéletesre sülnek az ételek.
– Tapadásmentes bevonat.
– Használható egészséges, zsiradékmentes
sütéshez.
– Könnyen tisztítható, mosogatógépben
mosható. Műanyag eszközzel távolítsa el
a letapadt ételmaradékot.

Termékek

ÁLLÍTHATÓ GÁZGYÚJTÓ
MINI BEND

Termékjellemzők
– Állítható láng, kellemes tapintású fogófelület.
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A fagyinak nehéz ellenállni.
Minden gombócban van egy adag
kellemes emlék. Napsütés,
édes ízek és boldogság.

EGY
GOMBÓCNYI
NYÁR
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Vaníliás fagyi
Hozzávalók:
450 ml zsírszegény tejszín,
250 ml zsíros tejszín,
300 g kandiscukor,
1 csipet só, 1 vaníliarúd
Vágja ketté hosszában
a vaníliarudat és tegye bele
a sovány tejszínnel együtt egy
lábosba. Lassú tűzön melegítse
fel, de vegye le a tűzről, mielőtt
elkezdene forrni. Hagyja kihűlni.
Kaparja ki a vaníliarúdból
a magokat, keverje azokat
a tejszínbe, a héját pedig dobja
ki. Amikor a vaníliás tejszín kihűlt,
öntse az összes hozzávalót
a fagylaltgépbe és kavargassa
addig (vagy indítsa el
a programot), amíg megfagy.
A kész fagylaltot tárolja
Electrolux fagyasztójában.

Eljött az Ön ideje!
Készítsen fűszeres csokoládéfagylaltot! Adjon egy csipet
szárított csilit a tejszínhez és
a csokoládéhoz, hogy
visszaidézze az inkák csodás
világát. Az Electrolux
fagyasztójában sok különböző,
különleges ízű fagyi elfér. Minden
fagyasztónk A+ és A++
energiaosztályú, ezért minimális
az energiafogyasztásuk. Nézze
meg a teljes termékskálát
a www.electrolux.hu oldalon.

Receptek, melyek
megolvasztják a szívét
Ugyanezekkel a hozzávalókkal
és elkészítési móddal sok
különféle fagylaltot készíthet.
Csak a vaníliarúd helyett tegyen
bele különféle gyümölcsöket és
aromákat.
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A++
Az Electrolux termékválasztékában már A++
energiaosztályú kombi hűtőket is talál.
Az energiafogyasztás további csökkentését
a hűtési ciklus fejlesztésével és az izolációs
rendszerrel sikerült elérni. Ezek a modellek
akár 45 százalékkal kevesebb energiát
fogyasztanak, mint az A energiaosztályú
hűtőszekrények. Ezzel újabb lépést tettünk
a környezet és a pénztárca védelme
érdekében.

Elektronikus vezérlés
A legtöbb Electrolux modellnél a belső
hőmérséklet elektronikusan vezérelhető, így
könnyedén beállíthatja a megfelelő hőfokot,
és azt folyamatosan meg is tarthatja,
garantálva ezzel a minőség megőrzését.

Modellnév

ERN29801

Termékjellemzők
– beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)
– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás
– elektronikus vezérlés
– LCD-kijelző
– külön hőmérséklet-vezérlés a hűtőben és a fagyasztóban
– gyorsfagyasztás funkció
– intenzív hűtés
– miniventilátor
– automatikus leolvasztás a hűtőtérben
– manuális leolvasztás a fagyasztótérben
– gyerekzár
– hőmérséklet-emelkedés kijelző
– páratartalom-szabályozás
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
– fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
– teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l
– fagyasztókapacitás: 13 kg/24 óra
– energiafelhasználás: 232 kWh/év
– energiaosztály: A++
– zajszint: 35 dB(A)
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FreshFrostFree™ TwinTech™
FrostFree rendszerrel

Hagyományos No Frost

Extra kapacitás
Kifejlesztettünk egy extra méretű kombi
hűtőszekrényt, melynek 305 liter a bruttó
kapacitása. Arra gondoltunk, hogy jobban ki
tudja használni a helyet egy 8 centiméterrel
magasabb (a hagyományos, 178 cm-es
modellekhez képest) hűtőszekrénnyel,
mintha beépítene még egy kis szekrényt
a hűtő fölé a konyhában.

HÛTÉSFAGYASZTÁS

No 1 a természetes
frissességben

FreshFrostFree
A FreshFrostFree™ rendszerű hűtőkben
tovább maradnak frissek az élelmiszerek,
mint a hagyományos, No Frost modellekben, a TwinTech™FrostFree megoldásnak
köszönhetően. A No Frost hűtőkben
folyamatos a levegőáramlás a hűtő és
a fagyasztó között. A FreshFrostFree™
rendszerű hűtőkben a hűtő és a fagyasztótér hűtése egymástól függetlenül működik.

Modellnév

ENN31650

Termékjellemzők
– beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1850 mm)
– csúszkás ajtószerkezet
– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás
– elektronikus vezérlés
– FreshFrostFree rendszer
– külön hőmérséklet-vezérlés a hűtőben és a fagyasztóban
– LCD-kijelző
– gyorsfagyasztás funkció
– intenzív hűtés
– automatikus leolvasztás a hűtőtérben
– automatikus leolvasztás a fagyasztóban
– gyerekzár
– hőmérséklet-emelkedés kijelző
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 230/228 l
– fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 75/64 l
– teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 305/292 l
– fagyasztókapacitás: 8 kg/ 24 óra
– energiafelhasználás: 0,85 kWh/nap
– energiaosztály: A+
– zajszint: 39 dB(A)
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Modellnév

ERZ28801

ERN29790

ENN28600

– beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max.
1780 mm)

– beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max.
1780 mm)

– beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max.
1780 mm)

– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás

– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás

– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás

– 0 fokos rekesz, 2 teleszkópos fiókkal
– elektronikus vezérlés
– 2 kompresszor
– digitális kijelző
– gyorsfagyasztás funkció
– intenzív hűtés
– automatikus leolvasztás a hűtőtérben
– manuális leolvasztás a fagyasztótérben

– elektronikus vezérlés
– külön hőmérséklet-vezérlés a hűtőben
és a fagyasztóban
– LCD hőmérséklet-kijelzés
– gyorsfagyasztás funkció
– intenzív hűtés
– miniventilátor
– automatikus leolvasztás a hűtőtérben
– manuális leolvasztás a fagyasztótérben

– FreshFrostFree rendszer
– elektronikus vezérlés
– gyorsfagyasztás funkció
– automatikus leolvasztás a hűtőtérben
– automatikus leolvasztás a fagyasztótérben

Termékjellemzők

– gyerekzár
– hőmérséklet-emelkedés kijelző
– páratartalom-szabályozás a 0 fokos rekeszben
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 212/193 l
– fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 58/47 l
– teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 270/240 l
– fagyasztókapacitás: 8 kg/ 24 óra
– energiafelhasználás: 294 kWh/év
– energiaosztály: A+
– zajszint: 40 dB(A)
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– gyerekzár
– hőmérséklet-emelkedés kijelző
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
– fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
– teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l
– fagyasztókapacitás: 13 kg/24 óra
– energiafelhasználás: 310 kWh/év
– energiaosztály: A+
– zajszint: 35 dB(A)

– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
– fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 68/55 l
– teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 282/265 l
– fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra
– energiafelhasználás: 364 kWh/év
– energiaosztály: A
– zajszint: 40 dB(A)

HÛTÉSFAGYASZTÁS

Modellnév

ERN29750

ERN29601

ERN34800

– beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció
(max. 1780 mm)

– beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max.
1780 mm)

– beépíthető hűtőszekrény (max. 1780 mm)

– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás

– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás

– mechanikus vezérlés
– automatikus leolvasztás a hűtőtérben
– manuális leolvasztás a fagyasztótérben
– páratartalom-szabályozás

– mechanikus vezérlés
– automatikus leolvasztás a hűtőtérben
– manuális leolvasztás a fagyasztótérben

Termékjellemzők

– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
– fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
– teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l
– fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra
– energiafelhasználás: 310 kWh/év
– energiaosztály: A+
– zajszint: 36 dB(A)

– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l
– fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l
– teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l
– fagyasztókapacitás: 4 kg/24 óra
– energiafelhasználás: 388 kWh/év
– energiaosztály: A
– zajszint: 36 dB(A)

– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás
– elektronikus vezérlés
– LCD hőmérséklet-kijelzés
– intenzív hűtés
– automatikus leolvasztás
– gyerekzár
– nyitottajtó-figyelmeztetés
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 332/330 l
– energiafelhasználás: 152 kWh/év
– energiaosztály: A+
– zajszint: 34 dB(A)
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Modellnév

ERP34901X

EUP23901X

ERW33901X

– beépíthető hűtőszekrény (max. 1780 mm)

– beépíthető fagyasztószekrény (max. 1780 mm)

– beépíthető borhűtő (max. 1780 mm)

– ujjlenyomatmentes inox ajtó
– jobbra nyíló ajtó
– belső világítás

– ujjlenyomatmentes inox ajtó
– balra nyíló ajtó

– üveg + ujjlenyomatmentes inox ajtó
– jobb oldali ajtónyitás
– 2 belső világítás

Termékjellemzők

– elektronikus vezérlés
– LCD hőmérséklet-kijelzés
– intenzív hűtés
– automatikus leolvasztás
– gyerekzár
– nyitottajtó-figyelmeztetés
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 332/330 l
– energiafelhasználás: 152 kWh/év
– energiaosztály: A+
– zajszint: 34 dB(A)
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– No Frost rendszer
– elektronikus vezérlés
– LCD hőmérséklet-kijelzés
– gyorsfagyasztás funkció
– automatikus leolvasztás
– gyerekzár
– hőmérséklet-emelkedés kijelző
– nyitottajtó-figyelmeztetés
– fagyasztószekrény-űrtartalom (bruttó/nettó):
220/208 l
– fagyasztókapacitás: 20 kg/24 óra
– energiafelhasználás: 321 kWh/év
– energiaosztály: A+
– zajszint: 40 dB(A)

– elektronikus vezérlés
– LCD hőmérséklet-kijelzés
– intenzív hűtés
– automatikus leolvasztás
– gyerekzár
– nyitottajtó-figyelmeztetés
– hőmérséklet-elosztó: 6-11 ˚C a felső részen
(2 polc), 12-18 ˚C az alsó részen (4 polc)
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 330/325 l
– energiafelhasználás: 255 kWh/év
– zajszint: 34 dB(A)

HÛTÉSFAGYASZTÁS

Modellnév

ERN23510

ERN22510

ERN16510

– beépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesszel
(max. 1225 mm)

– beépíthető hűtőszekrény (max. 880 mm)

Termékjellemzők
– beépíthető hűtőszekrény (max. 1225 mm)
– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás
– mechanikus vezérlés
– automatikus leolvasztás
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 230/228 l
– energiafelhasználás: 138 kWh/év
– energiaosztály: A+
– zajszint: 35 dB(A)

– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás
– mechanikus vezérlés
– automatikus leolvasztás a hűtőtérben
– manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 198/193 l
– fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l
– teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 215/210 l
– fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra
– energiafelhasználás: 236 kWh/év
– energiaosztály: A+
– zajszint: 36 dB(A)

– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás
– mechanikus vezérlés
– automatikus leolvasztás
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 154/152 l
– energiafelhasználás: 130 kWh/év
– energiaosztály: A+
– zajszint: 38 dB(A)
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Modellnév

ERN15510

ERU14310

ERU13310

– aláépíthető hűtőszekrény (max. 820 mm)

– aláépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesszel
(max. 820 mm)

Termékjellemzők
– beépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesszel
(max. 880 mm)
– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás
– mechanikus vezérlés
– automatikus leolvasztás a hűtőtérben
– manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 124/118 l
– fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l
– teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 141/135 l
– fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra
– energiafelhasználás: 202 kWh/év
– energiaosztály: A+
– zajszint: 38 dB(A)
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– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás
– mechanikus vezérlés
– automatikus leolvasztás
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 135/130 l
– energiafelhasználás: 156 kWh/év
– energiaosztály: A
– zajszint: 38 dB(A)

– megfordítható ajtónyitási irány
– belső világítás
– mechanikus vezérlés
– automatikus leolvasztás a hűtőtérben
– manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben
– hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 102/97 l
– fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l
– teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 119/114 l
– fagyasztókapacitás: 2 kg/24 óra
– energiafelhasználás: 241 kWh/év
– energiaosztály: A
– zajszint: 40 dB(A)

HÛTÉSFAGYASZTÁS

Modellnév

EUN12510

Termékjellemzők
– beépíthető fagyasztószekrény (max. 880 mm)
– megfordítható ajtónyitási irány
– elektronikus vezérlés
– manuális leolvasztás
– gyorsfagyasztás funkció
– hőmérséklet-emelkedés kijelző
– fagyasztószekrény-űrtartalom (bruttó/nettó):
110/94 l
– fagyasztókapacitás: 16 kg/24 óra
– energiafelhasználás: 207 kWh/év
– energiaosztály: A+
– zajszint: 36 dB(A)
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HŰTÉS-FAGYASZTÁS Kiegészítő termékek
Termékek

FRIGORENS – HŰTŐTISZTÍTÓ
SPRAY (500 ml)

IGLU FRISS – HŰTŐSZAGTALANÍTÓ

JÉGKAPARÓ

– A zselé semlegesíti a hús, hal, sajt és egyéb
erős szagokat a hűtőben.
– Tegye a hűtőajtóba. Ne tegye zárt dobozba.
– Könnyű használni: cserélje ki a terméket,
amikor a zselé szinte teljesen elpárolgott.
– Gazdaságos: 3 hónapig is eltart.

– A leolvasztóspray-jel együtt segít
biztonságosan eltávolítani a jeget
a készülékből.

ALÁTÉT A FAGYASZTÓ
LEOLVASZTÁSÁHOZ

HŰTŐ/FAGYASZTÓ
HŐMÉRŐK

– Használható a fagyasztó leolvasztásához
vagy bármilyen vizes szennyeződés
feltakarításához.
– Egy alátét max. 5 liter vizet képes felszívni.

– Megóvja az ételeket attól, hogy
tönkremenjenek, mert a hőmérőn látszik,
ha felmelegszik a hűtőtér hőmérséklete.
És megóvja Önt az energiapazarlástól,
mert jelzi azt is, ha feleslegesen alacsony
a hőmérséklet. Az ételek számára a hűtőben
+3 °C és +7 °C közötti, a fagyasztóban
pedig a –18 °C körüli hőmérséklet az ideális.

Termékjellemzők
– Eltávolítja a foltokat és a kellemetlen
szagokat a hűtőből. Külső és belső
takarításhoz is használható.
– Tökéletes tisztaság és higiénia: minden
felület ragyogóan tiszta lesz.
– Biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz.

Termékek

PALACKTARTÓ

Termékjellemzők
– Palackokat, konzervdobozokat tárolhat rajta.
– Univerzális: minden típusú hűtőpolcon
használható.
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Termékek

JÉGKOCKATARTÓ
RUGALMAS GUMIBÓL
– PIROS SZÍV

JÉGKOCKATARTÓ
RUGALMAS GUMIBÓL
– PIROS CSILLAG

HŰTŐCSOMAG: HŰTŐTISZTÍTÓ – SPRAY (500 ml),
FRISSENTARTÓ ALÁTÉT
– 31,5X45,7 cm, IGLOO FRISS
SZAGTALANÍTÓ

– A legmenőbb jégkockák az italában!
– Higiénikus: egyszerűen, egyesével is
kiszedheti a jégkockákat. Csak hűtőben
vagy fagyasztóban használja.
– Törhetetlen: rugalmas gumiból készül,
megtartja a formáját.
– Környezetbarát: 100% újrahasznosított
alapanyag.

Professzionális termékek a fagyasztó
karbantartásához.
A csomag tartalma:
– FRIGORENS – hűtőtisztító, mely
megakadályozza a kellemetlen szagok
kialakulását, védelmet nyújt a baktériumok
és a penészgomba ellen;
– IGLOO FRESH – eltávolítja a kellemetlen
szagokat;
– FRIGOCRISP – frissen tartó alátét, mely
sokáig frissen tartja a gyümölcsöket és
zöldségeket.
– újrahasznosított műanyag tartóban.

Termékjellemzők
– A legmenőbb jégkockák az italában!
– Higiénikus: egyszerűen, egyesével is
kiszedheti a jégkockákat. Csak hűtőben
vagy fagyasztóban használja.
– Törhetetlen: rugalmas gumiból készül,
megtartja a formáját.
– Környezetbarát: 100% újrahasznosított
alapanyag.

63

MOSOGATÁS

64

MOSOGATÁS

ALKOSSON!
AZTÁN JÖHET
A LAZÍTÁS.
Amikor elkészültt az éteel, nyyugodtan lazíthat.
Vackolja be magát a fotelbe. Nézze meg kedvenc
sorrozatának leegújjabb részét a tévében. Vag y adja át
maggátt azz ollvasás örömének. Kényeztesse magát és
töltse az idejét igazán értékes dolgokkal annak
tudatában, hog y a piszkos edények jó kezekben
vannak.
Kényeztesse magát
Milyen gyakran van ideje arra,
hogy felpakolja a lábait és
pihenjen vagy éppen
manikűrözzön? Az idő túl
értékes ahhoz, hogy minden
percét a konyhában töltse. Nem
számít, hogy mennyi lábost,
fazekat, üveget, spatulát,
keverőtálat vagy kancsót kellett
használnia, a RealLifeTM
mosogatógép gondoskodik
tisztításukról. Gyönyörűen. Nem
csak azért, mert XXL méretű
a pakolótere, hanem azért is,
mert a belsejét az edények
méretéhez és formájához lehet
igazítani. Biztosan bele tudja
tenni a nagyobb, furcsa formájú,
de még a törékeny edényeket is,
melyeket többnyire kézzel
szokott mosogatni. A plusz
szórókar pedig gondoskodik

arról, hogy a víz minden rejtett
sarokba eljusson, és minden
edény tökéletesen tiszta legyen.
Mert, a RealLifeTM
mosogatógépet a valós életre
tervezték.

Eljött az Ön ideje!
Mivel a kezei szabadok,
kényeztetheti őket néhány
természetes módszerrel…
Áztassa kezeit 5 percig langyos
tejben, így körmei erősebbek,
a bőre pedig hidratált lesz.
Az elhalt hámsejtek és a foltok
eltávolítására radírozza át kezeit
tengeri kristály sóból és friss
citromléből készült eleggyel.
A RealLifeTM mosogatógépekről
még több információt talál
a www.electrolux.hu oldalon.
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10 literrel nagyobb töltetmennyiség
a RealLife mosogatógépben

Nem kell többet azon gondolkodnia, vajon
minden edény belefér-e a mosogatógépbe
– a RealLife mosogatógépnek 10 literrel
nagyobb a belső tere, mint egy azonos
külső méretű készüléknek. Ezért
használhat bármilyen bögrét, serpenyőt,
tálat, poharat, biztos lehet benne, hogy
minden belefér a mosogatógépbe.
Állítható kosármagasság –
telepakolva is

Amikor bepakolja a piszkos edényeket
a mosogatógépbe, egy kis rugalmasság
biztosan a segítségére lesz abban, hogy
minden elférjen. Ezért láttuk el a RealLife
mosogatógépeket FlexiLift rendszerrel.
Ennek segítségével megemelheti vagy
lejjebb engedheti a felső kosarat – akkor
is, amikor tele van –, hogy ott legyen
több hely, ahol kell. Így mindig beférnek
a nagyméretű edények is.

Állítható rekeszek az alsó kosárban

Dupla alátámasztás
Az Electrolux megalkotott egy új ajtónyitó
rendszert, ami lehetővé teszi, hogy
a mosogatógép ajtajának kinyitásakor
az ne sértse fel a padlót. A zsanérok
4–14 cm közötti magasságban elemelik
a mosogatógép ajtaját a padlótól.

Kedvenc tálja vagy edénye nem átlagos
méretű? Arra gondoltunk, ezeket az
edényeket is szeretné mosogatógépben
tisztítani. Ezért megalkottuk a mozgatható
rekeszt az alsó kosárban, így annyi helyre
tehet szert, amennyire csak szüksége van.

SoftLoad rendszer
Többé nem kell azon aggódnia, hogy
üvegpoharát leesve találja meg a program
végén, az új pohárrögzítő gumitüskék
a gépben gondoskodnak a poharak
biztos rögzítéséről, így azok nem tudnak
elmozdulni. Továbbá kifejlesztettünk
egy mini evőeszközkosarat is, melyet
a felső kosárban talál, a gyors bepakolás
érdekében a kávéscsészéknek és
a kanalaknak. A gumitüskék és a mini
evőeszközkosár minden 60 cm széles
mosogatógépben megtalálható.

Mindig egyensúlyban

Takarékoskodjunk a vízzel!
Tudta, hogy egy mosogatógéppel
akár 2 hét extra szabadidőt
teremthet magának? És ez csak egy,
a mosogatógép számos előnye közül.
Látogasson el a http://www.electrolux.
com/watersavings oldalra, válassza ki
a magyar nyelvet és máris megnézheti,
milyen mértékű megtakarítást érhet
el a mosogatógéppel, hogy lehet
környezettudatosan használni a gépet,
s mindenekelőtt, mire érdemes odafigyelni
készülékvásárlás előtt.
Hagyja, hadd legyen a mosogatógépe
konyhája hőse…

Víztakarékos működés –
automatikusan
A RealLife mosogatógép hatékonyan
gazdálkodik az erőforrásokkal. Egyedülálló
Aquasave rendszere garantálja,
hogy edényeit a lehető legkevesebb
víz felhasználásával maximálisan
tisztára mossa a gép. Teszi mindezt
automatikusan, így biztos lehet benne,
hogy minden programhoz a lehető
leggazdaságosabban használja fel
a mosogatógép a vizet.

LGA-teszt
Nem számít, milyen anyagból van
mosogatógépe ajtaja (lehet fa, üveg,
rozsdamentes acél vagy bármilyen más
anyag), 1,5–10 kg között a kiegyensúlyozó
zsanérok minden állásban megtartják az
ajtót.
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A független német LGA Teszt Intézet
igazolta, hogy a RealLife termékcsalád
modelljei mindennapos használat során
jobb eredményt mutattak a bepakolást és
a tisztítás hatékonyságát illetően.

Nulla energiafogyasztás stand by
üzemmódban
A legtöbb készülék akkor is fogyaszt
energiát, amikor éppen nem működik,
csupán azért, mert be van dugva
a konnektorba. Az Electrolux RealLife
mosogatógépek egyedülálló AutoOff
funkciója biztosítja, hogy stand by
üzemmódban nem fogyasztanak energiát
a készülékek. Ez egy újszerű módja
az energiamegtakarításnak.

A RealLife mosogatógép FlexiSpray
vízkarja biztosítja, hogy az edények
legnehezebben elérhető részeire is
megfelelő mennyiségű víz kerüljön,
bármilyen zsúfoltan pakolja meg
a készüléket. A főkar egyik végéhez
csatlakozik egy forgókar, s ezzel dupla
forgó hatást ér el. Ennek eredménye
az átlagon felüli tisztító hatás.

FlexiZone
Az Electrolux mosogatógépek FlexiZone
programja ideális választás, ha különböző
típusú és szennyezettségű edényeket
szeretne egy programmal elmosni.
A speciális program kisebb víznyomással
és alacsonyabb hőmérsékleten dolgozik
a felső kosárban – ahol többnyire
a poharakat mosogatjuk –, és magasabb
víznyomással, illetve hőmérsékleten mossa
tisztára az alsó kosárban lévő edényeket –
például lábosokat, fazekakat.

ThermoEfficient rendszer –
energiatakarékos
Minden Electrolux mosogatógép használ
forró vizet (max. 60 ˚C) és hideg vizet
egyaránt. A forró vízzel lényegesen
csökkentheti az energiahasználatot és
időt takaríthat meg: több mint 15 percet.
Az Electrolux zöld mosogatógépei
intelligens szotfverrel vannak ellátva, mely
egyedülálló a piacon, hisz automatikusan
felismeri a beáramló víz hőmérsékletét
és beállítja az optimális mosási ciklust
a tökéletes eredmény elérése érdekében.
Több mint 40% energiafelhasználást
takaríthat meg így.

MOSOGATÁS

FlexiSpray: dupla forgás, hatékonyabb
permetezés

Intenzív program
Az intenzív program nem csak
erőteljesen megtisztítja az edényeket,
de higiénikussá is teszi őket. A mosási
ciklus alatt a hőmérsélet 68 ˚C-on
marad 10 percig, így tökéletesítve
a higiénikus szárítást. Ez a higiénia főleg
az evőeszközök tisztításánál fontos vagy
a babaeszközöknél.

Automatikus program

Üvegprogram

A készülék automatikusan teszi a dolgát
az edény típusának, mennyiségének,
a mosogatásra váró edények
szennyezettségi fokának megfelelően.
A mosogatási paramétereket a speciális
érzékelő egy számként határozza meg,
melyet a Fuzzy Logic mosogatógép
„elektronikus agyába” továbbít.
Az adatoknak megfelelően
a mosogatógép kiválasztja
a hőmérsékletet, a mosogatási ciklus
időtartamát és intenzitását. A megfelelő
hőfokot – az edények szennyezettségétől
függően – a 45–70 °C közötti automata
programon belül tudja kiválasztani
a következők közül: 45 °C, 50 °C, 55 °C,
65 °C, 70 °C. Ez a flexibilis automatikus
program elérhető a legtöbb Electrolux
modellnél.

Ennek a programnak köszönhetően
nem kell többé azon aggódnia, hogy
összetörnek a kristálypoharak.
A 45 ˚C-os üvegprogrammal tökéletesen
tisztává és szárazzá varázsolhatja azokat
alacsony hőmérsékleten. A vizet lépésről
lépésre hűti le, így nem éri hőhatás
a poharakat. Fényes és korróziómentes
eredményt hoz.

Gyorsprogram
Ez a speciális program 30 perc alatt
tisztává varázsolja a szennyes edényeket
60 ˚C-on. A gyorsprogram nagyon
hasznos, amikor meghívja barátait
vendégségbe, és hirtelen szüksége
van tiszta poharakra és tányérokra.
Ez a legrövidebb program a legjobb,
A osztályú mosási hatékonysággal.

Energiamegtakarítás
Az Electrolux megalkotta a készülékek
széles választékát, melyek
környezetbarátok és energiát takaríthat
meg velük. Ezzel az opcióval jelentősen
csökkentheti a szárítási fázist, valamint
a hőmérsékletet és az időtartamot.
Ezzel 25%-kal csökkentheti az
energiafelhasználást és 60%-kal
a forróvíz-felvételt. A szárítási szakasz
lecsökkentése következtében a program
végén az edények kicsit nedvesek
maradnak. Javasoljuk, hogy nyissa
ki résnyire a mosogatógép ajtaját, így
az edények teljesen megszáradnak.
Az energiamegtakarítási funkcióval érheti
el a legjobb eredményt, ezt a következő
programoknál használhatja: automatikus,
intenzív, bio, üveg.
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Automatikus
mosogatás

AutoOff funkció
Az Electrolux Real Life mosogatógépekbe
beépítettünk egy innovatív megoldást,
mellyel még több energiát takaríthat meg.
Az AutoOff funkció egyedülálló módon,
10 perccel a program vége után automatikusan lekapcsolja a gépet (nem marad
készenléti állapotban), így az nem fogyaszt
energiát.

Belső világítás
Némelyik mosogatógépünkbe belső
világítást építettünk, hogy láthatóbb legyen,
hogy állnak az edények a gépben
(piszkosak, vagy éppen tiszták). A ki- és
bepakolás is egyszerűbb, ha átlátható
a pakolótér. És őszintén: hát nem sokkal
szebb így?

Modellnév

ESI68070XR

Termékjellemzők
– 60 cm széles, beépíthető mosogatógép
– elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés
– LightBar – vízszintes fénycsík
– interaktív és többnyelvű LCD-kijelző
– automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, gyors 60 ˚C, üveg 45 ˚C, intenzív
70 ˚C, tányérmelegítő, 1 óra 55 ˚C, öblítéstartás
– energiatakarékos mód
– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–24 óra
– belső világítás
– magasra is beépíthető
– öblítő- és sószintkijelzés
– Aqua control
– túlfolyásvédelem
– állítható felső kosár (megpakolva is), állítható kosár, állítható csészetartó
rekesz, mini evőeszköztartó kosár, pohárrögzítő gumitüskék,
borospohártartó, alsó kosár, 4 állítható tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A+, A, A
– vízfogyasztás: 9,8 liter
– energiafelhasználás: 1,02 kWh
– zajszint: 41 dB(A)
– DryTech rendszer
– 12 teríték
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Modellnév

ESI67070XR

ESI66065XR

ESI65060XR

– 60 cm széles, beépíthető mosogatógép

– 60 cm széles, beépíthető mosogatógép

– 60 cm széles, beépíthető mosogatógép

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 karakteres kijelző

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 karakteres kijelző

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 digitális kijelző

– automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, gyors
60 ˚C, intenzív 70 ˚C, 1 óra 55 ˚C, öblítéstartás

– automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, gyors
60 ˚C, intenzív 70 ˚C, öblítéstartás

– energiatakarékos mód
– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–24 óra
– belső világítás
– magasra is beépíthető
– öblítő- és sószintkijelzés

– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–24 óra
– magasra is beépíthető
– öblítő- és sószintkijelzés
– Aqua control
– túlfolyásvédelem

– 30 perces gyors 60 ˚C, automatikus
45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C előöblítéssel, intenzív
70 ˚C, öblítéstartás

– Aqua control
– túlfolyásvédelem

– állítható felső kosár (megpakolva is), állítható
csészetartó rekesz, alsó kosár, 2 állítható
tányértartó rekesszel

Termékjellemzők

– állítható felső kosár (megpakolva is), állítható
kosár, állítható csészetartó rekesz, pohárrögzítő
gumitüskék, borospohártartó, alsó kosár,
4 állítható tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A+, A, A
– vízfogyasztás: 9,8 liter
– energiafelhasználás: 1,02 kWh
– zajszint: 43 dB(A)
– DryTech rendszer
– 12 teríték

– kategória besorolás: A, A, A
– vízfogyasztás: 11 liter
– energiafelhasználás: 1,03 kWh
– zajszint: 47 dB(A)
– DryTech rendszer
– 12 teríték

– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–24 óra
– öblítő- és sószintkijelzés
– Aqua control
– túlfolyásvédelem
– állítható felső kosár, állítható csészetartó rekesz,
alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A+, A, A
– vízfogyasztás: 10,8 liter
– energiafelhasználás: 0,99 kWh
– zajszint: 47 dB(A)
– DryTech rendszer
– 12 teríték
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Modellnév

ESI64030X

ESI63020X

Termékjellemzők
– 60 cm széles, beépíthető mosogatógép

– 60 cm széles, beépíthető mosogatógép

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 digitális kijelző

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– LED-kijelző

– automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, gyors
60 ˚C, intenzív 70 ˚C, öblítéstartás

– bio 50 ˚C, gyors 60 ˚C, intenzív Care 70 ˚C,
normál kímélő 65 ˚C, öblítéstartás

– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–19 óra
– öblítő- és sószintkijelzés

– késleltetett indítás 3 óra
– öblítő- és sószintkijelzés

– Aqua control
– túlfolyásvédelem
– állítható felső kosár, fix rekeszek, mozgatható
csészetartó rekesz, alsó kosár 2 állítható
tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A, A, A
– vízfogyasztás: 13 liter
– energiafelhasználás: 1,08 kWh
– zajszint: 49 dB(A)
– DryTech rendszer
– 12 teríték
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– Aqua control
– túlfolyásvédelem
– állítható felső kosár fix rekeszekkel, mozgatható
csészetartó rekesz, alsó kosár fix tányértartó
rekesszel
– kategória besorolás: A, A, A
– vízfogyasztás: 15 liter
– energiafelhasználás 1,08 kWh
– zajszint: 49 dB(A)
– DryTech rendszer
– 12 teríték
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Modellnév

ESI47500XR

ESI46500XR

ESI44500XR

– 45 cm széles, beépíthető mosogatógép

– 45 cm széles, beépíthető mosogatógép

– 45 cm széles, beépíthető mosogatógép

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 digitális kijelző

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 digitális kijelző
– 30 perces gyors 60 ˚C, automatikus
– 30 perces gyors 60 ˚C, automatikus
45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C előöblítéssel,
45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C előöblítéssel, üveg 45 ˚C,
intenzív 70 ˚C, öblítéstartás
intenzív 70 ˚C
– AutoOff funkció
– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– plusz forgókar
– vízérzékelő
– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–24 óra
– késleltetett indítás 1–24 óra
– magasra is beépíthető
– magasra is beépíthető
– öblítő- és sószintkijelzés
– öblítő- és sószintkijelzés
– Aqua control
– Aqua control
– túlfolyásvédelem
– túlfolyásvédelem
– állítható felső kosár (megpakolva is), fix +
– állítható felső kosár (megpakolva is), fix +
állítható csészetartó rekesz, alsó kosár,
állítható csészetartó rekesz, alsó kosár,
2 állítható tányértartó rekesszel
2 állítható tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A, A, A
– kategória besorolás: A+, A, A
– vízfogyasztás: 9 liter
– vízfogyasztás: 8,5 liter
– energiafelhasználás: 0,79 kWh
– energiafelhasználás: 0,84 kWh
– zajszint: 49 dB(A)
– zajszint: 47 dB(A)
– DryTech rendszer
– DryTech rendszer
– 9 teríték
– 9 teríték

Termékjellemzők

– 30 perces gyors 60 ˚C, automatikus
45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C előöblítéssel, intenzív
70 ˚C, egyórás program, öblítéstartás
– energiatakarékos mód
– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–24 óra
– belső világítás
– magasra is beépíthető
– öblítő- és sószintkijelzés
– Aqua control
– túlfolyásvédelem
– állítható felső kosár (megpakolva is), állítható
csészetartó rekesz, pohárrögzítő gumitüskék,
alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A+, A, A
– vízfogyasztás: 8 liter
– energiafelhasználás: 0,76 kWh
– zajszint: 45 dB(A)
– DryTech rendszer
– 9 teríték

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 digitális kijelző
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XXL méretű
belső tér

TimeBeam – maradékidő-kijelzés
a padlón
Kifejlesztettük ESL68070R modellünket,
mely nem csak azt jelzi a padlóra vetített
fénnyel, hogy a gép még dolgozik, de azt is,
hogy még mennyi idő van a program
végéig.

Fénypont a padlón – intelligens
visszajelző rendszer
Az olyan csendes mosogatógépeknél, mint
amilyenek a RealLife Modellek, néha nehéz
eldönteni, hogy a gép még dolgozik vagy
pedig már lejárt a program. Éppen ezért
az intelligens fénypont a padlón funkció
folyamatosan visszajelzést ad a ciklusról.
Egy kis piros pontot vetít a padlóra, amíg
a program fut, majd zöldet a program
végén.

Modellnév

ESL68070R

Termékjellemzők
– 60 cm széles, teljesen beépíthető mosogatógép
– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– LCD-kijelző
– automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, gyors 60 ˚C, üveg 45 ˚C, intenzív
70 ˚C, tányérmelegítő, 1 óra 55 ˚C, öblítéstartás
– energiatakarékos mód
– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– Time Beam – maradékidő-kijelzés a padlón
– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–24 óra
– belső világítás
– magasra is beépíthető
– öblítő- és sószintkijelzés
– Aqua control
– túlfolyásvédelem
– állítható felső kosár (megpakolva is), állítható kosár, állítható csészetartó
rekesz, mini evőeszköztartó kosár, pohárrögzítő gumitüskék,
borospohártartó, alsó kosár, 4 állítható tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A+, A, A
– vízfogyasztás: 9,8 liter
– energiafelhasználás: 1,02 kWh
– zajszint: 41 dB(A)
– DryTech rendszer
– 12 teríték
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Modellnév

ESL67070R

ESL66060R

ESL65070R

– 60 cm széles, teljesen beépíthető
mosogatógép

– 60 cm széles, teljesen beépíthető
mosogatógép

– 60 cm széles, teljesen beépíthető
mosogatógép

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 karakteres kijelző

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 karakteres kijelző

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– LED-kijelző

– automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, gyors
60 ˚C, üveg 45 ˚C, intenzív 70 ˚C, 1 óra 55 ˚C,
öblítéstartás

– automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, gyors
60 ˚C, intenzív 70 ˚C, öblítéstartás

– automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, gyors
60 ˚C, üveg 45 ˚C, intenzív 70 ˚C

– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– fénypont a padlón – 2 szín
– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–24 óra
– magasra is beépíthető
– öblítő- és sószintkijelzés

– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– fénypont a padlón – 2 szín
– vízérzékelő
– késleltetett indítás 3/6/9 óra
– öblítő- és sószintkijelzés

Termékjellemzők

– energiatakarékos mód
– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– fénypont a padlón – 2 szín
– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–24 óra
– belső világítás
– magasra is beépíthető
– öblítő- és sószintkijelzés
– Aqua control
– túlfolyásvédelem
– állítható felső kosár (megpakolva is), állítható
kosár, állítható csészetartó rekesz, pohárrögzítő
gumitüskék, borospohártartó, alsó kosár,
4 állítható tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A+, A, A
– vízfogyasztás: 9,8 liter
– energiafelhasználás: 1,02 kWh
– zajszint: 43 dB(A)
– DryTech rendszer
– 12 teríték

– Aqua control
– túlfolyásvédelem
– állítható felső kosár (megpakolva is), állítható
rekesz, állítható csészetartó rekesz, alsó kosár,
2 állítható tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A+, A, A
– vízfogyasztás: 10,8 liter
– energiafelhasználás: 0,99 kWh
– zajszint: 47 dB(A)
– DryTech rendszer
– 12 teríték

– Aqua control
– túlfolyásvédelem
– állítható felső kosár (megpakolva is), állítható
rekesz, állítható csészetartó rekesz, alsó kosár,
2 állítható tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A+, A, A
– vízfogyasztás: 10,8 liter
– energiafelhasználás: 1,08 kWh
– zajszint: 47 dB(A)
– DryTech rendszer
– 12 teríték
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Modellnév

ESL64052

ESL63010

Termékjellemzők
– 60 cm széles, teljesen beépíthető
mosogatógép

– 60 cm széles, teljesen beépíthető
mosogatógép

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 karakteres kijelző

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– LED-kijelző

– automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, gyors
60 ˚C, intenzív 70 ˚C, öblítéstartás

– bio 50 ˚C, gyors 60 ˚C, intenzív 70 ˚C, normál
65 ˚C, öblítéstartás

– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–19 óra
– Aqua control
– túlfolyásvédelem

– késleltetett indítás 3 óra
– öblítő- és sószintkijelzés
– túlfolyásvédelem

– állítható felső kosár, állítható csészetartó rekesz,
alsó kosár, 2 fix tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A, A, A
– vízfogyasztás: 13 liter
– energiafelhasználás: 1,08 kWh
– zajszint: 47 dB(A)
– DryTech rendszer
– 12 teríték

74

– állítható felső kosár, állítható csészetartó rekesz,
alsó kosár, fix tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A, A, A
– vízfogyasztás: 15 liter
– energiafelhasználás: 1,05 kWh
– zajszint: 49 dB(A)
– DryTech rendszer
– 12 teríték

MOSOGATÁS

Modellnév

ESL48900R

ESL47710R

ESL46500R

– 45 cm széles, teljesen beépíthető
mosogatógép

– 45 cm széles, teljesen beépíthető
mosogatógép

– 45 cm széles, teljesen beépíthető
mosogatógép

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 digitális kijelző

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 digitális kijelző

– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 digitális kijelző

Termékjellemzők

– 30 perces gyors 60 ˚C, automatikus
– 30 perces gyors 60 ˚C, automatikus
45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C előöblítéssel, üveg
45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C előöblítéssel, üveg 45 ˚C,
45 ˚C, intenzív 70 ˚C, 1 órás program,
intenzív 70 ˚C, PRO ZONE, öblítéstartás
öblítéstartás
– energiatakarékos mód
– energiatakarékos mód
– AutoOff funkció
– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– plusz forgókar
– Time Beam – maradékidő-kijelzés a padlón
– fénypont a padlón – 2 szín
– vízérzékelő
– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–24 óra
– késleltetett indítás 1–24 óra
– belső világítás
– belső világítás
– magasra is beépíthető
– magasra is beépíthető
– öblítő- és sószintkijelzés
– öblítő- és sószintkijelzés

– 30 perces gyors 60 ˚C, automatikus
45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C előöblítéssel, intenzív
70 ˚C, öblítéstartás

– Aqua control
– túlfolyásvédelem

– Aqua control
– túlfolyásvédelem

– állítható felső kosár (megpakolva is), állítható
csészetartó rekesz, pohárrögzítő gumitüskék,
alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekesszel

– állítható felső kosár (megpakolva is), állítható
csészetartó rekesz, mini evőeszköztartó kosár,
puha tüskék az üvegek kitámasztásához, alsó
kosár, 2 állítható tányértartó rekesszel

– állítható felső kosár (megpakolva is), állítható
csészetartó rekesz, pohárrögzítő gumitüskék,
alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekesszel

– kategória besorolás: A+, A, A
– vízfogyasztás: 8,5 liter
– energiafelhasználás: 0,76 kWh
– zajszint: 43 dB(A)
– DryTech rendszer
– 9 teríték

– kategória besorolás: A+, A, A
– vízfogyasztás: 8,5 liter
– energiafelhasználás: 0,78 kWh
– zajszint: 45 dB(A)
– DryTech rendszer
– 9 teríték

– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– fénypont a padlón – 2 szín
– vízérzékelő
– késleltetett indítás 1–24 óra
– magasra is beépíthető
– öblítő- és sószintkijelzés
– Aqua control
– túlfolyásvédelem

– kategória besorolás: A, A, A
– vízfogyasztás: 8,5 liter
– energiafelhasználás: 0,84 kWh
– zajszint: 49 dB(A)
– DryTech rendszer
– 9 teríték
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Modellnév

ESL44500R

Termékjellemzők
– 45 cm széles, teljesen beépíthető
mosogatógép
– elektronikus vezérlés nyomógombokkal
– 3 digitális kijelző
– 30 perces gyors 60 ˚C, bio 50 ˚C előöblítéssel,
intenzív 70 ˚C, normál 65 ˚C előöblítéssel,
öblítéstartás
– AutoOff funkció
– plusz forgókar
– fénypont a padlón – 2 szín
– késleltetett indítás 3/6/9 óra
– magasra is beépíthető
– öblítő- és sószintkijelzés
– Aqua control
– túlfolyásvédelem
– állítható felső kosár, állítható csészetartó rekesz,
alsó kosár, 2 állítható tányértartó rekesszel
– kategória besorolás: A, A, A
– vízfogyasztás: 9 liter
– energiafelhasználás: 0,79 kWh
– zajszint: 49 dB(A)
– DryTech rendszer
– 9 teríték

76

MOSOGATÁS

77

MOSOGATÁS Kiegészítő termékek
Termékek

MOSOGATÓTABLETTA
– 25 TABLETTA (500 g)

ZSÍROLDÓ (200 g)

ÖBLÍTŐ (300 ml)

– Eltávolítja a zsíros szennyeződéseket és
ételfoltokat, még a kézzel nehezen elérhető
helyekről is.
– Megakadályozza a kellemetlen szagok
kialakulását, mivel nem rakódik le az
ételmaradék a készülék oldalára – ezáltal
a mosogatógép belül is mindig tiszta marad.
– Használatával a mosogatógép hosszú távon
is kiváló teljesítményt nyújt, így biztos lehet
benne, hogy edényeit mindig tisztára mossa.
Érdemes évente 2-4 alkalommal üresen is
elindítani a mosogatógépet, attól függően,
hogy milyen gyakran használja.

– Ragyogó, foltmentes csillogást eredményez.
– Az evőeszközök és edények nem lesznek
vízpöttyösek, maszatosak, mivel az öblítő
megtöri a víz felületi feszültségét.
– Használatával gyorsabb és hatékonyabb
a szárítási ciklus.

UNIVERZÁLIS
VÍZKŐTELENÍTŐ (1 l)

CITROMOS ILLATOSÍTÓ

– Eltávolítja a vízkövet a mosógépből,
a mosogatógépből, a légtisztító
berendezésekből és a kávéfőző gépekből.

– Eltávolítja a kellemetlen szagokat
a mosogatógépből, és kellemes citromillatot
hagy maga után. Egy speciális filmréteg
szabályozza az intenzitást magas
hőmérsékleten.
– Különösen hasznos azokban
a mosogatógépekben, melyekbe
napközben folyamatosan pakolják be
az edényeket, és csak este indítják el.
– Hosszan tartó illat: 50 mosogatásra
elegendő
– Nem hagy nyomot az edényeken.

Termékjellemzők
– Mosogatótabletta gépi mosogatáshoz.
– Lágy és kemény vízhez is használható,
a maximális hatékonyság érdekében
használjon mellé Electrolux öblítőt és sót is.

Termékek

MOSOGATÓSÓ (1 kg)

Termékjellemzők
– Megakadályozza a vízkőlerakódást, és
lágyítja a vizet, így még csillogóbbak lesznek
az edények.
– Minden mosogatásnál legyen elegendő
só a gépben, különösen, ha kemény a víz
otthonában.
– Növeli a tisztítási hatékonyságot, és
a mosogatógép élettartamát. A vízben
oldott só átfolyik az egész rendszeren, így
a mosogatógép belsejéről és a csövek
faláról leszedi a lerakódott vízkövet és
kalciumot.
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Termékek

EVŐESZKÖZTARTÓ KOSÁR

MOSOGATÓGÉPSZETT

MOSOGATÓGÉP-CSOMAG:
TABLETTA, SÓ, ZSÍROLDÓ,
ÖBLÍTŐ, CITROMOS
ILLATOSÍTÓ

– Mini evőeszköztartó + 2 pohárrögzítő
gumitüske, a törékeny poharak biztonságos
rögzítéséhez.
– 60 cm széles mosogatógépekhez.

Professzionális termékek a mosogatógép
tisztításához és karbantartásához.
A csomag tartalma:
– zsíroldó, a hatékony működéshez és
az energiafogyasztás csökkentéséhez;
– öblítő és só annak érdekében, hogy
az edények tökéletesen tiszták legyenek;
– tabletta az edények tisztításához;
– citromos illatosító, mely eltávolítja
a kellemetlen szagokat.
– újrahasznosított műanyag tartóban.

Termékjellemzők
– Moduláris eszköz, használható 45 és 60 cm
széles mosogatógépekben is.
– Helytakarékos, lehajtható fogófül, ami nem
akadályozza a vízkar mozgását.
– Görgethető.
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A divat csodálatos, ug yanakkor
törékeny. Ha szeretné, hog y kényes ruhái
sokáig szépek maradjanak, olvasson
tovább.
Nem csak a tervezők címkéi
fontosak a ruhán. A ruhacímke
minden egyes féltett
darabban arról mesél Önnek,
hogyan kell gondoskodnia
ruháiról, hogy sokáig úgy
nézzenek ki, mintha újak
lennének.
Bánjon féltett ruháival olyan
gyengéden, ahogy
a ruhacímke javasolja.
Higgye el, megéri. A ruhák
meghálálják a gondoskodást.

nem mosható

kötélen szárítható

kézzel mosható

fektetve szárítható

gépben mosható
szintetikus/állandó nyomás

csepegtetve szárítható

gépben mosható, kényes/kímélő
programmal

nem szárítható gépben

normál mosás 30–95 ˚C

szárítható gépben

nem vasalható

szárítható gépben, alacsony hőfokon

vasalható, alacsony hőfokon (maximum
110 ˚C, akrilhoz és nejlonhoz)

szárítható gépben, közepes hőfokon

vasalható, közepes hőfokon (maximum
150 ˚C, kevert poliészterhez, gyapjúhoz)

vegyileg tisztítható (a betűk mutatják, milyen
tisztítószerrel lehet tisztítani)

vasalható, magas hőfokon (maximum
200 ˚C, pamuthoz, lenhez, viszkózhoz)

nem kezelhető fehérítővel (klórtartalmúval)
szükség esetén kezelhető fehérítővel
(klórtartalmúval)
vegyileg nem tisztítható
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MOSÁS Mosógép

Modellnév

EWG14550W

Termékjellemzők
– beépíthető mosógép (6 kg)
– LCD-kijelző
– nyomógombok
– programok: pamut, pamut előmosással,
műszál, műszál előmosással, kényes,
centrifuga, vízelvezetés, öblítés, fehérnemű,
selyem, kézi mosás, gyapjú, pamut
bioelőmosással, pamut bio
– nyomógomb funkciók: 4 szintű hőmérsékletbeállítás + hideg mosás, 3 szintű
centrifugabeállítás (nincs centrifuga és
öblítéstartás), vasaláskönnyítés, extra öblítés,
késleltetett indítás, start/állj, időbeállítás
– Sensor logic
– Aqua control
– energiaosztály: A+
– mosási hatékonyság: A
– centrifugahatékonyság: B
– vízfelhasználás: 52 liter
– maximális centrifuga-fordulatszám:
1400 ford./perc
– dobűrtartalom: 46 liter
– mosási energiafelhasználás: 1,02 kWh
– mosási zajszint: 57 dB(A)
– centrifugazajszint: 78 dB(A)
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TÁJÉKOZÓDJON

WEBOLDALUNKON
Látogasson el magyar nyelvű
weboldalunkra!
www.electrolux.hu

ITT MEGTALÁLHATJA:
–
–
–
–

termékeink részletesebb bemutatását,
katalógusainkat,
a használati útmutatókat,
a termékek használatával kapcsolatos
információkat
– szervizzel kapcsolatos információkat,
és regisztrálhat hírlevelünkre.

A boltkereső segít Önnek megtalálni az
Ön lakhelyéhez legközelebbi, Electrolux
készülékeket forgalmazó partnerünket.

Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.electrolux.hu
A Modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés
nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg
eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga
fenntartva.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget
nem vállalunk.
Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel
készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat.
Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük,
jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást
szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk
(www.electrolux.hu).

Electrolux: az átgondolt design megalkotója
Megesett már Önnel, hogy kibontott egy ajándékot, és önkéntelenül
így kiáltott fel: „Ó! Hogy találtad ki? Éppen erre vágytam!” Nos,
mi, az Electrolux terméktervezői, ezt az érzést szeretnénk kiváltani
mindazokból, akik valamelyik termékünket választják vagy használják.
Nem sajnáljuk az időt, az ismereteket és az alapos fejtörést, hogy
megálmodjuk és megalkossuk azokat a készülékeket, amelyeket
vevőink valóban igényelnek. Egy új termék tervezésénél első lépésként
mindig megfigyeljük, hogy a vásárlók hogyan használják készülékeiket.
Számunkra az átgondolt tervezés azt jelenti, hogy egyszerűbbé tesszük
a készülékek használatát, kellemesebbé a feladatok elvégzését és arra
biztatjuk vevőinket, hogy nyugodt lelkiismerettel élvezzék a XXI. század
nyújtotta fényűzést. Az a célunk, hogy ezt az élvezetet világszerte
a mindennapi élet mind több területén, minél több ember számára
elérhetővé tegyük. Hogy amikor azt mondjuk, Önre gondolunk, akkor
tudja, hogy komolyan így is gondoljuk.
Electrolux. Thinking of you.

PNC: 801404364

Termékeinkről többet is megtudhat a www.electrolux.hu honlapon.

