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Fenségesen egyszerű
Gőz és forró levegő kombinálása

Mindent bele
Mosogatógépek, melyek minden
kihívásnak megfelelnek

Sütés-főzés
A-20% energiaosztály

Sütő mikrohullámmal

Indukciós zóna

2 csésze funkció

A-10% energiaosztály

Sütő grillfunkcióval

InﬁSight – TFT kijelző

1 csésze funkció

Sütő gőzfunkcióval

Nem melegedő sütőajtó

Direct Access: közvetlenül
beállítható a kívánt
hőmérséklet-fokozat

Forró víz funkció

Sütő gőzfunkcióval és
hőlégkeveréssel

Pirolitikus tisztítás

Háromkoronás égő (wok)

Multi csésze funkció

Sütő felső sütéssel

Húshőmérő

Automatikus szikragyújtás

Gőzfunkció

Sütő alsó sütéssel

Ujjlenyomatmentes inox
felület

Légkivezetéses

Ízerősség-beállítás

Sütő hőlégkeveréssel és
körfűtőszállal

Gyermekzár

Távirányító

LCD-kijelző

Sütő hőlégkeveréssel

Count up időzítő

Belsőlevegő-keringetés

Sütő grillfunkcióval és
hőlégkeveréssel

Intelligens melegítésfunkció

Halogénvilágítás

Sütő mikrohullámmal és
hőlégkeveréssel

Öko időzítő

Elektronikus vezérlés

A+++ energiaosztály

Riasztás fényjelzéssel

LED-világítás

LCD-kijelző

A++ energiaosztály

Riasztás hangjelzéssel

Gyorsfagyasztás

Ujjlenyomatmentes bevonat,
rozsdamentes acél felület

A+ energiaosztály

Dinamikus hűtés

Elektronikus vezérlés

Magasság

A+ energiaosztály

Mosogatógép automata
programmal

Alacsony zajszint

45 cm széles

Szárítási hatékonyság: A

Mosogatógép késleltetett
indítás programmal

RealLife™ szatelit szórókar

Mosogatógép
gyorsprogrammal

Mosogatógép multitab
programmal

Mosogatógép
üvegprogrammal

RealLife™ belső tér

Mosogatógép belső
világítással

Teljes körű vízvédelem

Elektronikus vezérlés

Automatikus kikapcsolás
a program végén

Mosogatógép intenzív
programmal

Fénypont a padlón

Invertermotor

Kézi mosás

LCD-kijelző

Töltet: 7 kg

Time Manager

Hűtés-fagyasztás

Mosogatás

Mosás-szárítás

Merítsen
inspirációt!
A termékcsaládról

10
Ötvözze a gőzt
forró levegővel!
Csodálatos
ízélményben lesz
része.

Sütés-főzés

15
Valós életre
terveztük
Pakoljon
kedve szerint
a mosogatógépbe.

12
Határtalan
lehetőségek
A főzőlap, mely
igazodik az edények
méretéhez és
formájához.

Sütők

20

Főzőlapok

28

Gázfőzőlapok

36

Tartozékok

40

Szagelszívók

46

Kompakt készülékek

50

Hűtés-fagyasztás
Kombinált hűtő-fagyasztók

58

Hűtőszekrények

60

Fagyasztószekrények

14
Kettő jobb,
mint egy
Két hűtőrendszer,
mely megőrzi
a hűtött és
fagyasztott ételek
frissességét.
17
Valódi elegancia
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Újraértelmeztük
a modern élet
fogalmát

Olyan frissen veheti ki
az élelmiszereket a hűtőből,
mintha tegnap vásárolta volna
(pedig valójában a múlt héten
pakolta be őket a hűtőbe).
Átválthat titkos séf üzemmódra,
és kombinálhatja a gőzt a forró
levegővel a sütőben, egy
gombnyomással. A piszkos
lábosok, serpenyők, bögrék és
evőeszközök gond nélkül
beférnek a mosogatógépbe
(ugyanolyan rugalmasan
pakolhatja tele a gépet, ahogy
a forgalmas éttermek
konyhájában teszik ezt nap
mint nap).

Mindemellett öröm lesz
mostantól a mosás is, nem
pedig külön program
a hétvégén. A mosógépek
éppen annyit fogyasztanak,
amennyit feltétlenül szükséges,
és még speciális programokkal
is segítenek Önnek. Például
felére csökkenteni a vasalásra
fordított időt.
Élvezze a professzionalitást
otthon is, és tapasztalja meg
az Inspiration termékcsalád
előnyeit. Éljen az új
lehetőségekkel, és használja ki
azokat!
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A termékcsaládról

Professzionális
szakértelmünk
Már 90 éve látjuk el
professzionális gépekkel a világ
legjobb éttermeit és mosodáit.
Az Electrolux az egyetlen olyan
készülékgyártó a világon, mely
a professzionális és háztartási
gépek széles skáláját kínálja
a proﬁ szakembereknek és
a fogyasztóknak.
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Az európai Michelin
kalauzban szereplő
konyhafőnökök
fele Electrolux
berendezéseket
használ
az éttermében.

Professzionális
megoldások
otthonra.

Az Ön
új konyhája
Egyedülálló szakértelmünkre
építettünk az Electrolux
Inspiration termékcsalád
megalkotásakor. Minden
készülékben talál olyan funkciót,
melyet a proﬁ gépekben
teszteltünk először.
Most Ön következik – fedezze fel
a lehetőségeket!
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A termékcsaládról

Fókuszban
a dizájn
Semmi sallang. Mindenre
ﬁgyeltünk. Tiszta építészeti
vonalak és ﬁnom ívek; a modern
építészet, a kortárs
termék-dizájn és a
lakberendezési trendek
köszönnek vissza.
A dizájncsapat az egységes
anyagok és kiﬁnomult textúrák
használatával egyszerű
eleganciát hozott létre.

„Három dolgot
tartottunk szem
előtt: modern,
megkülönböztető,
prémium.”
Thomas Johansson
dizájnigazgató,
Electrolux
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A kreativitás
szabadsága
Állítsa össze az otthonának és
életstílusának leginkább
megfelelő kombinációt
az Inspiration termékcsalád
modelljeiből. Látni fogja, hogy
a termékek közt milyen
összhang van. Pont, mint egy
családban.

Emellett a kiválasztott
készülékek egyedülálló stílust
visznek otthonába.

„Látványos
egyszerűséget
alkottunk úgy,
hogy felborítottunk
mindent, amit eddig
megszoktunk;
újrafogalmaztuk,
nem csupán újrarajzoltuk.”
Luca Comello
dizájn projektmenedzser,
Electrolux
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Sütés-főzés

Próbálja
meg gőzzel!
A profi séfek a gőz és
a forró levegő
kombinációját
használják, mert íg y
a legeg yszerűbb
alapanyagokból is
különleges fogások
készülhetnek. Ma
már ez az eg yszerű
gasztronómiai
módszer az Ön titka
is lehet.
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A gőz és a forró levegő
kombinálása segített
az éttermeknek, hogy
megszerezzék
a Michelin-csillagot.
Amíg a kíméletes gőzsütés
során az ételek megőrzik
ínycsiklandó szaftos állagukat,
a forró levegő gondoskodik
arról, hogy kívül ropogósra és
aranybarnára süljenek.
Ez a technológia már nem csak
a proﬁ séfeknek van fenntartva.
A professzionális tudás a kombi
gőzsütőnkkel megérkezett
az Ön otthonába.

Látványos eredmény,
kis erőfeszítéssel
Egyszerűen válassza ki a három
gőzprogram közül az egyiket
– és voilà! Nem is lehetne
egyszerűbb ínyencségeket
alkotni. A kombi gőzsütő
kenyeret süt, rostonsültet készít,
grillez és lassú sütésre is képes.
Teljes gőzzel előre
A párolt ételek nem csak
fantasztikusan ﬁnomak, de
nagyon egészségesek is.
Párolás során 50%-kal több
ásványi anyag és vitamin őrződik
meg, mint bármelyik más sütési
módszerrel. A gőz és a forró
levegő együttes használata
jelentősen csökkenti a sütés
hosszát. És még gazdaságos is,
mert alacsonyabb
hőmérsékleten dolgozik, mint
a többi sütőprogram.

„A forró levegő és
a gőz kombinációja
az egyik legjobb
sütőprogram. Ez
a jó éttermek titka.”
Fernando Canales
vezető séf, Etxanobe, Bilbao,
Spanyolország

Professzionális megoldás
Évtizedek óta teszteljük
a gőzsütés technológiáját.
A kombi gőzsütő ezt
a professzionális megoldást
hozza el az otthonokba.
Az eredmény: intuitív vezérlés
és egyszerű választások.

A modellről további információt talál
a 24. oldalon.
A kombi gőzsütőről további
információt talál a 20. oldalon és
a www.electrolux.hu weboldalon.
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Sütés-főzés

Korlátlan
lehetőségek

Professzionális megoldás
Ahogyan a séfek ﬁgyelnek
a főzés hangjára és az étel
állagára vagy beleszagolnak
az edénybe, gyorsan kell
változtatniuk a hőfokot. Ezt Ön
is megteheti egyetlen érintéssel
az indukciós főzőlapok
bármelyikén.

A modellről további információt talál
a 32. oldalon.
Az Inﬁnite indukciós főzőlapokról
további információt talál a 28-31.
oldalon és a www.electrolux.hu
weboldalon.
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Egy főzőlap, mely
tökéletesen igazodik
edényeihez.
Úgy képzelje el, mint amikor
a vászon és a képzelet nem
ismer határokat. Amikor
indukciós főzőlapon főz,
elfelejtheti a felületre égett
foltokat. Tegye az edényt
– bármekkora legyen is
– valahová a főzőlapra. Csak
arra kell ﬁgyelnie, hogy az egyik
keresztet takarja az edény alja.
De ez még nem minden, hiszen
a hőfokszabályozó nagyon
gyorsan reagál a beállítások

változtatására. Ha lejjebb veszi
a hőfokot, szinte azonnal leáll
a forrás, anélkül, hogy lehúzná
az edényt a főzőzónáról.
Ha siet, használja a booster
funkciót a gyors melegítéshez.
A csúszkás érintőkapcsolós
vezérléssel sokkal gyorsabban
és pontosabban állíthatja
be a hőmérsékletet, mint
a hagyományos kontrollpanelekkel.

13

Hűtés-fagyasztás

Mindannyian tudjuk, hogy a friss
élelmiszer az egészséges és
a ﬁnom. De hogyan tartsuk
frissen a romlandó
élelmiszereket addig, amíg
felhasználjuk őket?
A hagyományos NoFrost
rendszerű hűtőkkel az a gond,
hogy alacsonyan tartják
a páratartalmat a hűtőtérben,
ezért az ételek kiszáradnak, és
elveszítik tápanyagtartalmuk
nagy részét. Mostanáig úgy
tudtunk friss ételt tenni
az asztalra, ha gyakran jártunk
boltba vagy piacra.

Frissebb
gondolkodás

Kétszer olyan okos
Az Electrolux FreshPlus™
rendszerű hűtők másképp
működnek. Külön hűtőrendszere
van a hűtőnek és
a fagyasztónak. Ez a TwinTech™
technológia optimális klímát tart
fent a hűtőben, így az ételek
sokáig megőrzik frissességüket,
ugyanakkor a jég sem rakódik le
a fagyasztóban. Ahogy mondani
szokták: a kettő jobb, mint egy.
Hosszabb ideig marad friss
Ez már nem elérhetetlen vágy.
A független GSG Intézet igazolta,
hogy a FreshPlus™
hűtőszekrények őrzik meg
legjobban az ételek természetes
frissességét. Napokkal tovább
maradnak frissek a romlandó
ételek a FreshPlus™
modellekben, mint a
hagyományos NoFrost
hűtőszekrényekben. A gomba
például legalább 6 nappal tovább
marad friss.

Professzionális megoldás
Minden FreshPlus™
kombi hűtőnk TwinTech™
hűtőrendszerrel működik,
melyet az éttermi konyhákban
használt hűtőszekrények
működési elve inspirált.

Amikor kivesszük a hűtőből az alapanyagokat, azt
szeretnénk, hogy a lehető leg frissebbek legyenek.
Mintha most szedtük volna őket a kertben.
A modellről további információt talál
a 58. oldalon.
A hűtőszekrényekről további
információt talál az 52–63.
oldalon és a www.electrolux.hu
weboldalon.
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Mosogatás

Mindent
bele

Szögletes tányérok,
nagyméretű
üvegpoharak, mély
tésztafőző fazekak…
Miért kötne
kompromisszumot,
ha nem muszáj?

Engedje szabadjára fantáziáját,
és ne foglalkozzon azzal,
hogy hogyan fogja majd
elmosni a sok piszkos edényt.
Az Electrolux RealLife™
mosogatógépekbe minden
piszkos edényt bepakolhat, úgy,
ahogy éppen használta őket.
Nem számít, hogy a különleges
ételek elkészítéséhez milyen
edényekre van szüksége
– minden befér a gépbe,
függetlenül attól, hogy mekkora
vagy milyen a formája. Az XXL
méretű belső térrel és az állítható
kosarakkal a RealLife™
modellekbe minden eddiginél
rugalmasabban lehet pakolni.
Lustálkodás vasárnap
délután
Az egész heti rohanás után
jólesik kikapcsolni, pihenni és
lazítani a hétvégi ebédek után.
A RealLife™ mosogatógépek
segítenek ebben. A legnagyobb
kihívásokkal is megküzdenek,
még a hús sütéséhez használt
edényt is tisztára mossák.
A zsúfolásig telepakolt
mosogatógépben is ragyogóan
tiszta lesz minden edény, mert
a FlexiSpray™ vízkar sokkal
hatékonyabb mosogatást tesz
lehetővé.

Professzionális megoldás
Az éttermi konyhákban
minden perc számít. A piszkos
edényeket – függetlenül azok
méretétől és formájától – simán
és gyorsan kell bepakolni
a gépbe, nincs idő rendezgetni
az edényeket. A RealLife™
mosogatógépek ezt
a rugalmasságot viszik az Ön
otthonába.

A modellről további információt talál
a 70. oldalon.
A mosogatógépekről további
információt talál a 64–75. oldalon és
a www.electrolux.hu weboldalon.
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Sütés-főzés

Nagyszerű
kiegészítők
Indukciós főzőlapjaink tökéletes irányítást és
egyenletes hőeloszlást kínálnak. Különböző
méretű és formájú edényben készítheti el
a különleges fogásokat.

Inﬁnite® wokszett
(tartóval és serpenyővel)
Ívelt fenekű wokedényt szeretne
használni a sima felületű
főzőlapon? Nem gond.
Az Inﬁnite® szettel valódi élmény
lesz a gyors, intenzív pirítás,
mellyel ízletes és egészséges
ételeket készíthet. Szemet
gyönyörködtető forma, hatékony
woktartó – stabilan tartja
a wok-serpenyőt és gondoskodik
arról, hogy az edény rendesen
felmelegedjen. További
információért látogasson el
a www.electrolux.hu oldalra.

Inﬁnite® plancha grill
Pirítson, süssön, pároljon,
barnítson... Vagy csak tartsa
melegen az ételt tálalás előtt.
Tapadásmentes, könnyen
tisztítható felület. További
információért látogasson el
a www.electrolux.hu oldalra.

Professzionális megoldás
A séfek sokféle ételkészítési
technikához használják a wokot.
Sütéshez (miközben folyton
forgatják az ételt), pároláshoz,
intenzív pirításhoz és lassú
sütéshez is.
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Mosás

Rejtse el a mosógépet diszkréten a szekrényajtó
mögé. Így a készülék teljesen belesimul
a konyhába, mégis mindig kéznél lesz.

Minden
rejtve marad
Kíméletes mosás, minimális
energiafogyasztás, Beépíthető
mosógépünk mindazt tudja,
ami a szabadonálló modellekre
jellemző.

Éppen elfér
A beépíthető modelleket úgy
terveztük meg, hogy beférjenek
a konyhabútorba. Egyszerű,
letisztult dizájn, süllyesztett
ajtó, intuitív módon kialakított
vezérlőpanel és alapzat, hogy
a szekrényekkel azonos
magasságba tudja beépíteni
a készüléket.
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Szabadonálló készülékek

Szabadon
választható
Szabadonálló készülék a konyhában?
Miért ne, ha illik oda?
A szabadonálló Inspiration
modellek ugyanolyan
anyagokból készülnek
és ugyanazokat a dizájnelemeket viselik magukon,
mint a beépíthető modellek.
Ez a vizuális elem minden
modellen megjelenik,
s diszkréten harmonizálja
az összes készüléket.
Egységes dizájn és ugyanaz
a műszaki igényesség.
Ez jellemzi az egész
termékcsaládot, függetlenül
attól, hogy beépíthető vagy
szabadonálló készülékekről
beszélünk.
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Egy nagy család
Nézze meg
a www.electrolux.hu
oldalon, hogyan egészíthetik
ki szabadonálló készülékeink
beépített konyháját.

Sütés-főzés

Sütés-főzés
Megnövelt belső terű sütőink tele vannak
jó ötletekkel. Válassza hozzájuk legújabb
főzőlapjaink és stílusos szagelszívóink
egyikét.
Sütők
Beépíthető sütők

24–27

Főzőlapok
Elektromos főzőlapok

32–34

Gázfőzőlapok

37–39

Tartozékok

40–44

Szagelszívók
Szigetes elszívók
Kéményes elszívók

47
48–49

Teleszkópos elszívók

49

Mikrohullámú sütők

50

Kávéfőző

51

A piktogramok magyarázata a borítón található.
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Sütés-főzés

Sütők

Újdonságok

Fedezze fel újításainkat az érintőkapcsolós
vezérléstől a biztonságosan megérinthető
sütőajtókig. Íme, az új sütők néhány fontosabb
jellemzője.

A csend hangja
Finoman csukódó sütőajtók.

Hűvös érintés
Bár a sütőben forróság van,
a sütő ajtajának külső része
csak 20 fokkal lesz melegebb
a szobahőmérsékletnél.

Érintőkapcsoló
Látni fogja, amikor kész
20%-kal nagyobb ablak a sütő
ajtaján.
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Használja az érintőkapcsolós
felületet. Mozogjon otthonosan
a menüben az ikonok és
a szöveges kijelző
segítségével.

Az alkotás szabadsága
Akár 74 literes sütőtér,
9 rugalmasan használható
sütési szinttel.
Süssön többet egyszerre
Az InfiSpace™ sütőtepsi
a legnagyobb a piacon.

Alacsonyabb
energiafogyasztás
A legjobb sütőink 20%-kal
kevesebb energiát
fogyasztanak, mint
az A energiaosztályú sütők.*
*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint
az EU 2002/40/EC direktíva szerint meghatározott A energiaosztály határértéke
(1kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Voilà…
Állítsa be a megfelelő
hőmérsékletet és szúrja
a húshőmérőt a hús közepébe.
A többit a sütő elintézi, és jelzi,
amikor elkészül a hús.
Az Electrolux húshőmérőket
kényelmes használni, mert
a sütők elején lehet bedugni
őket.

Ahog y Ön szereti
Nyomja meg a Kedvencek
gombot, és máris megjelennek
a kedvenc beállításai.

Teljes fényár
A spotvilágítás tökéletesen
bevilágítja az egész sütőteret.
Így mindig látni fogja, hogy áll
az étel a sütőben, anélkül, hogy
egyszer is kinyitná a sütőajtót.

Eg yenletes sütés
mindenhol
Kényelmes kiszedni és
betenni
A teleszkópos sütősínek
kicsúsznak, így egyszerűen
beteheti a tepsit vagy akár
közvetlenül a sütőből is tálalhatja
az ételeket.

Az UltraFanPlus rendszerrel
intenzív és egyenletes a sütés.
Minden egyenletesen sül meg,
függetlenül attól, hogy hol van
a sütőtérben.

21

Sütés-főzés

Sütők

Jó tudni...

…hogy hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration
termékcsalád innovatív megoldásai.
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+20

százalékkal nagyobb
TM

Az InfiSpace tepsi 20%-kal
nagyobb, mint a sztenderd sütőtepsik,
ezért sokkal több süteményt készíthet rajta
egyszerre.

Jól kihasználható sütőtér
Fejlesztőmérnökeink kitalálták,
hogy hogyan növelhetnék meg
25 százalékkal a sütőteret,
anélkül, hogy a sütő külső
méretei változnának.

InfiSpace
eTM tepsi
43x34 cm

Normál tepsi

Normál sütőtér

Az InfiSpace™ sütők 74 literes
sütőterében 9 sütési szinten
készíthet akár egyszerre
többféle ételt is.

+25%

extra sütőtér

InﬁSpaceTM sütőtér

UltraFanPlus
Az intenzív és egyenletes hő
miatt az étel egyenletesen sül
meg, függetlenül attól, hogy hol
van a sütőtérben.
Az újratervezett és megnövelt
ventilátorfedél hatékonyabb
levegőkeringetést biztosít a sütő
minden pontján. Ezért egyszerre
több szinten is lehet benne sütni.

Régi
Új: 1,5-szer nagyobb
az egyenletes sütés
érdekében

Nézzük, mi van a sütőben
A spotvilágítást előrehoztuk
a sütőajtóhoz, így egy pillanat
alatt megnézheti, hogy áll az étel
a sütőben, anélkül, hogy ki
kellene nyitnia az ajtót. A spotok
irányát úgy állítottuk be, hogy az
ételt világítsa meg, ne Önt
vakítsa el.
Normál pozíció
Világítás az Inspiration sütőkben
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Sütés-főzés Beépíthető sütők
Gőzsütő
EOB6850AOX

Termékjellemzők
Ugyanaz a rugalmasság, melyre
az elfoglalt séfeknek is szükségük
van
Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot
kínálja Önnek, melyre az elfoglalt séfeknek
is szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac
legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.
Próbáljon ki új dolgokat!
Tágítsa a lehetőségek határait a szöveges
és piktogramos érintőkapcsoló
használatával. 90 előre programozott
recept és számos hasznos funkció segít
Önnek. Ráadásul be is programozhatja
20 kedvenc sütési programját.
• XL méretű ventilátor, mely folyamatos
levegőáramlást biztosít, így egyenletesen
sül meg az étel
• Finoman csukódó sütőajtó
• Multifunkciós sütő gőzprogramokkal
• Sütési program: alsó sütés, grill, grill
+ alsó sütés, világítás, légkeverés +
alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal,
légkeverés + grill, légkeverés + grill +
alsó sütés, légkeverés körfűtőszállal
(alacsony hőmérséklet), légkeverés
körfűtőszállal + alsó sütés, légkeverés
körfűtőszállal + gőz
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• Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél
felület
• Gyorsmelegítés funkció
• Automatikus hőmérséklet-javaslat
• Memóriafunkció a leggyakrabban
használt beállításokhoz
• Előre programozott receptek
• Teleszkópos sütősín

10%-kal kevesebb energiát fogyaszt,
mint az EU 2002/40/EC direktíva
szerint meghatározott A energiaosztály
határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású
sütőknél)

Műszaki jellemzők
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567

Multifunkciós sütő

Multifunkciós sütő

Multifunkciós sütő

EOC5751AOX

EOA5751AOX

EOA5551DOX

Professzionális tisztaság súrolás nélkül
A pirolitikus tisztítóprogram kitakarítja
a sütőteret egy gombnyomásra
– a szennyeződéseket hamuvá égeti,
amit így egy kendővel eltávolíthat
a sütőtérből. Még azt is jelzi, ha itt az ideje
a tisztítóprogram lefuttatásának.

Ugyanazokat az eszközöket találja meg
benne, mint amikkel a séfek dolgoznak
A húshőmérővel szinte belelát a hús
belsejébe, csakúgy, mint az éttermi
szakácsok. Állítsa be a húshőmérőt
a megfelelő hőmérsékletre, s amint az étel
elkészül, a sütő kikapcsol.

Ugyanazokat az eszközöket találja meg
benne, mint amikkel a séfek dolgoznak
A húshőmérővel szinte belelát a hús
belsejébe, csakúgy, mint az éttermi
szakácsok. Állítsa be a húshőmérőt
a megfelelő hőmérsékletre, s amint az étel
elkészül, a sütő kikapcsol.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Érintőkapcsolós kijelző – minden funkció
és program elérhető néhány mozdulattal,
a Kedvencek gomb is
• XL méretű ventilátor, mely folyamatos
levegőáramlást biztosít, így egyenletesen
sül meg az étel
• Többrétegű, hővisszaverő üvegajtó
– biztonságosan megérinthető
• Húshőmérő automatikus kikapcsolással
• Teleszkópos sütősín
• 7 sütési program

• Érintőkapcsolós kijelző – minden funkció
és program elérhető néhány mozdulattal,
a Kedvencek gomb is
• XL méretű ventilátor, mely folyamatos
levegőáramlást biztosít, így egyenletesen
sül meg az étel
• Katalitikus bevonat a sütőtérben, mely
segít tisztán tartani a sütőt
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín
• 9 sütési program

• LED-kijelzős vezérlőpanel süllyesztett
forgógombbal, start gombbal, program
vége beállítással, sütőtér-világítással, és
gyorsfelfűtés funkcióval
• XL méretű ventilátor, mely folyamatos
levegőáramlást biztosít, így egyenletesen
sül meg az étel
• Katalitikus bevonat a sütőtérben, mely
segít tisztán tartani a sütőt
• Finoman csukódó sütőajtó
• Teleszkópos sütősín
• 8 sütési program

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt,
mint az EU 2002/40/EC direktíva
szerint meghatározott A energiaosztály
határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású
sütőknél)

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt,
mint az EU 2002/40/EC direktíva
szerint meghatározott A energiaosztály
határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású
sütőknél)

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt,
mint az EU 2002/40/EC direktíva
szerint meghatározott A energiaosztály
határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású
sütőknél)

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567
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Sütés-főzés Beépíthető sütők
Multifunkciós sütő

Multifunkciós sütő

Multifunkciós sütő

EOA3430AOX

EOB3430AOX

EOB3400DOX

Egy étteremben az idő az egyik
legfontosabb tényező
Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot
kínálja, melyre az elfoglalt séfeknek is
szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac
legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.

Egy étteremben az idő az egyik
legfontosabb tényező
Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot
kínálja, melyre az elfoglalt séfeknek is
szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac
legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.

Egy étteremben az idő az egyik
legfontosabb tényező
Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot
kínálja, melyre az elfoglalt séfeknek is
szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac
legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• LED-kijelzős vezérlőpanel süllyesztett
forgógombbal, SET-TIMER időzítővel
• XL méretű ventilátor, mely folyamatos
levegőáramlást biztosít, így egyenletesen
sül meg az étel
• Teleszkópos sütősín
• 8 sütési program
• Katalítikus tisztítás

• LED-kijelzős vezérlőpanel süllyesztett
forgógombbal, SET-TIMER időzítővel
• XL méretű ventilátor, mely folyamatos
levegőáramlást biztosít, így egyenletesen
sül meg az étel
• Teleszkópos sütősín
• 8 sütési program

• LED-kijelzős vezérlőpanel süllyesztett
forgógombbal, SET-TIMER időzítővel
• XL méretű ventilátor, mely folyamatos
levegőáramlást biztosít, így egyenletesen
sül meg az étel
• 8 sütési program

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt,
mint az EU 2002/40/EC direktíva
szerint meghatározott A energiaosztály
határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású
sütőknél)

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt,
mint az EU 2002/40/EC direktíva
szerint meghatározott A energiaosztály
határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású
sütőknél)

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt,
mint az EU 2002/40/EC direktíva
szerint meghatározott A energiaosztály
határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású
sütőknél)

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567
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Multifunkciós sütő

Multifunkciós sütő

Multifunkciós sütő

EOB2200DOX

EOB3400BOR

EOG21301X

Süssön többet egyszerre
70 literes sütőterével ez a sütő még
nagyobb rugalmasságot kínál Önnek.
A piac legnagyobb sütőtepsijében
egyszerre nagyobb adag ételt is
megsüthet.

Egy étteremben az idő az egyik
legfontosabb tényező
Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot
kínálja, melyre az elfoglalt séfeknek is
szükségük van. 74 literes sütőtér, a piac
legnagyobb sütőtepsije és 9 sütési szint.

Az egyszerűség és teljesítmény
kombinációja
Élvezze a fantasztikus eredményeket ezzel
az egyszerű, mégis sokoldalú gázsütővel,
melyben talál kényelmes elektromos grillfunkciót is.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Vezérlőpanel forgógombbal,
visszaszámlálás funkcióval
• XL méretű ventilátor, mely folyamatos
levegőáramlást biztosít, így egyenletesen
sül meg az étel
• Percszámlálás
• 6 sütési program

• Vezérlőpanel forgógombbal, analóg
órával
• XL méretű ventilátor, mely egyenletes
levegőáramlást biztosít, s így
egyenletesen sül meg az étel
• 8 sütési program

• Az időzítő jelzi, mikor jár le
a beprogramozott idő
• Automatikus gázbiztonság (kikapcsol
a gáz)
• Sütőtérbe épített grill, mely könnyen
tisztítható

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt,
mint az EU 2002/40/EC direktíva
szerint meghatározott A energiaosztály
határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású
sütőknél)

*10%-kal kevesebb energiát fogyaszt,
mint az EU 2002/40/EC direktíva
szerint meghatározott A energiaosztály
határértéke (1 kWh a ≥ 65 l kapacitású
sütőknél)

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
594x594x567

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
590x594x560
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Sütés-főzés Főzőlapok

Főzőlapok

Újdonságok

Az új dizájn annyira tiszta, homogén, hogy szinte már
a kezelőfelület is láthatatlanná vált. Íme, a főzőlapok
néhány praktikus és lenyűgöző jellemzője.

Kitörés a körből
Szórja szét az edényeket
az Infinite főzőlapokon és
élvezze a kreativitás határtalan
szabadságát.

Halat készít?
Tegyen egy halpárolót vagy
bármilyen hosszúkás edényt két
főzőzónára, és használja
a Bridge funkciót.

Ha megszólal
a telefon
Nyomja meg a Stop&Go
gombot, annak tudatában,
hogy minden beállítást elment
a főzőlap, s egy
gombnyomással aktiválhatja
az összeset, amikor visszajön.
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Főzzön színesben
Öko időzítő
Használja fel a maradék hőt,
ezzel is csökkentheti
az energiafogyasztást.

Csak egy pillantás
az InfiSight® kijelzőre, s máris
minden információt megkap.
Használja a kijelző mellett
található csúszókapcsolót,
hogy gyorsabban beállíthassa
a programokat.

Elegánsan egyszerű
A fekete felületen használt fehér
LED-kijelző szemet
gyönyörködtető újdonság
az iparágban. Bizonyos
modelleken ilyet talál.

Könnyen tisztítható
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.
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Sütés-főzés Főzőlapok

Főzőlapok

Jó tudni, hogy…

…hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration
termékcsalád innovatív megoldásai.
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7 érv az indukciós
főzőlapok mellett

Használhat hosszúkás edényt
vagy halpárolót is a főzőlapon,
mely akár két zónát is eltakar.

5

Egy sor különleges edényt
használhat a főzéshez.

Biztonságos: még ha be is van
kapcsolva, csak akkor melegít,
amikor ráteszi az edényt. Nincs
túlmelegedés – egy hőérzékelő
gondoskodik erről.

2
Gyors: az indukciós főzőlap
közvetlenül az edényt, s ezáltal
az ételt melegíti.

6

Vezérlés: azonnal és precízen
szabályozhatja a hőfokot.

Kényelmes: mivel a főzőfelület
nem forrósodik fel, bármikor
könnyen letörölheti a szennyeződéseket egy nedves kendővel.

4

7

Energiatakarékos: csak azt
melegíti, amit valóban melegíteni
kell: az edényt.

Stílusos: egy indukciós főzőlap
minden stílusú konyhában jól
mutat.

3

Gyorsabban felforr
Egy indukciós főzőlapon alig
4 perc alatt forr fel egy liter víz.
Így főzhet a legkevesebb
energiafogyasztással.
Vasmagos főzőlap
Elektromos főzőlap
Indukciós főzőlap

6,06 p.
6,4
9p
.

Határtalan lehetőségek
Az indukciós főzőlapok csak
az edény alját melegítik fel. Ezért
bármilyen méretű és formájú
edényt használhat, és szabadon
mozgathatja őket a főzőlapon
főzés közben. Csak arra kell
figyelnie, hogy az edény alja
mindig takarja az egyik keresztet
a főzőlapon.

1

p.
4,05

*

Rendkívül gyors – 4,05
perc
*Electrolux belső teszt

Az InfiniteFlex(TM)
indukciós főzőlap maximális
szabadságot ad Önnek. Olyan
méretű és formájú edényben
főzhet, amilyenben csak
szeretne és ott, ahol Önnek
a legkényelmesebb.
Ezt a speciális formájú
InfiniteFlex(™) indukciós
tekercs teszi lehetővé, mely
kiválóan teljesít a Bridge
funkció aktiválásakor is. Így két
főzőzónát összekapcsolhat
egy felületté.

Mindent egybevetve
az InfiniteFlex(™) indukciós
főzőlap tökéletes választás,
ha nagy vagy speciális formájú
edényeket használ a főzéshez.
Az InfiniteFlex(™) új
lehetőségeket kínál
a konyhában. E korlátlan
szabadsággal szabadjára
engedheti kreativitását, és
minden alkalommal egy-egy
igazi mesterművet tehet
az asztalra.
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Sütés-főzés Főzőlapok
Elektromos főzőlap
EHH8945FOG

Termékjellemzők
• Lekerekített élek
• Indukciós zóna booster funkcióval
• Edényérzékelő
• Főzőzónák:
bal első zóna: indukciós,
Az indukciós technológiának
1400/2500 W/145 mm
köszönhetően mindig ragyogóan
bal hátsó zóna: indukciós,
tiszta
2300/3700 W/210 mm
A professzionális indukciós technológiának
jobb első zóna: indukciós,
köszönhetően soha nem forrósodik fel
2300/3200 W/180x210 mm
a főzőfelület. Így az ételmaradék nem tud
jobb hátsó zóna: indukciós,
ráégni a felületre, egy nedves kendővel
2300/3200 W/180x210 mm
könnyen letörölhető.
• Automatikus gyorsfelfűtés
• Maradékhő-kijelzés
• DirectAccess érintő- vagy
• Gyerekzár
csúszókapcsolós vezérlés az intuitív
• Count up időzítő
használathoz
• Percszámlálás
• Stílusos, fehér LED-kijelzők
• Hangkikapcsolás
a kezelőfelületen
• Stop+Go funkció
• Bridge funkció, mely összekapcsol két
főzőzónát egy nagy főzőfelületté
A főzőlap, mellyel szabadjára
engedheti kreativitását

Műszaki jellemzők
Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 50x750x490

*Beépítés helye
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Elektromos főzőlap

Elektromos főzőlap

Elektromos főzőlap

EHH6540FOK

EHH6340FXK

EHG6341FOK

Csúsztassa az ujját a megfelelő
fokozatig – vagy érintse meg
közvetlenül
Az intuitív DirectAccess csúszókapcsolós
kezelőfelülettel akár közvetlen érintéssel,
akár ujja csúsztatásával is beállíthatja
a megfelelő fokozatot.

Gyorsaság és precizitás még
több ínycsiklandozóan ﬁnom étel
elkészítéséhez
Engedje szabadjára fantáziáját, és
élvezze a gyorsaságot és precizitást,
mellyel a séfek dolgoznak. Az indukciós
technológia precíz és azonnali
hőfokszabályozást tesz lehetővé.

Indukciós és elektromos melegítés
egy érintésre
Ez a főzőlap elektromos és indukciós
főzónákkal is rendelkezik, így Ön mindkét
technológiát használhatja egy készülékkel.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Indukciós technológia – egyszerűen
tisztítható, és biztonságosan
megérinthető főzőlap (nem forrósodik fel)
• Gyorsan és egyszerűen használható
kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
• Gyorsfőző funkció a gyors főzéshez
• Stop+Go funkció, hogy bármikor
szünetet tarthasson főzés közben
• Maradékhő-kijelzés
• Gyerekzár
• Count up időzítő
• Percszámlálás
• Hangkikapcsolás

• Indukciós technológia – egyszerűen
tisztítható, és biztonságosan
megérinthető főzőlap (nem forrósodik fel)
• Gyorsan és egyszerűen használható
kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
• Gyorsfőző funkció a gyors főzéshez
• Stop+Go funkció, hogy bármikor
szünetet tarthasson főzés közben
• Edényérzékelő, így a főzőzóna csak
akkor kezd dolgozni, amikor edény van
rajta
• Maradékhő-kijelzés
• Gyerekzár

• Gyorsan és egyszerűen használható
kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
• Gyorsfőző funkció a gyors főzéshez
• Stop+Go funkció, hogy bármikor
szünetet tarthasson főzés közben
• Edényérzékelő, így a főzőzóna csak
akkor kezd dolgozni, amikor edény van
rajta
• Időzítő, hangjelzéssel és automatikus
kikapcsolásfunkcióval

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 55x560x490

Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 55x560x490

Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 55x560x490

*Beépítés helye

*Beépítés helye

*Beépítés helye
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Sütés-főzés Főzőlapok
Elektromos főzőlap

Elektromos főzőlap

Elektromos főzőlap

EHF6547FXK

EHF6241FOK

EHF6240XXK

Csúsztassa az ujját a megfelelő
fokozatig – vagy érintse meg
közvetlenül
Az intuitív DirectAccess csúszókapcsolós
kezelőfelülettel akár közvetlen érintéssel,
akár ujja csúsztatásával is beállíthatja
a megfelelő fokozatot.

Kompakt és gyorsan átlátható
kezelőfelület, nagyobb hely
a főzéshez
Ez az érintőkapcsolós, hangjelzéssel
rendelkező vezérlő kis helyet foglal,
ugyanakkor jól látható rajta minden
információ.

Kompakt és gyorsan átlátható
kezelőfelület, nagyobb hely
a főzéshez
Ez az érintőkapcsolós, hangjelzéssel
rendelkező vezérlő kis helyet foglal,
ugyanakkor jól látható rajta minden
információ.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Professzionális halsütő zóna a speciális
formájú (ovális) halsütő edényhez
• Gyorsan és egyszerűen használható
kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
• Stop+Go funkció, hogy bármikor
szünetet tarthasson főzés közben
• Maradékhő-kijelzés
• Gyerekzár
• Count up időzítő
• Percszámlálás
• Hangkikapcsolás
• Bővíthető zóna

• Gyorsan és egyszerűen használható
kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
• Maradékhő-kijelzés
• Gyerekzár – praktikus, egygombos
megoldás
• Könnyen tisztítható üvegfelület
• Önállóan beépíthető főzőlap
• Bővíthető zóna

• Gyorsan és egyszerűen használható
kezelőfelület, kijelzővel a főzőlapon
• Maradékhő-kijelzés
• Gyerekzár – praktikus, egygombos
megoldás
• Könnyen tisztítható üvegfelület
• Önállóan beépíthető főzőlap
• Inox keret

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 38x560x490

Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 38x560x490

Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 38x560x490

*Beépítés helye
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*Beépítés helye

*Beépítés helye
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Sütés-főzés Gázfőzőlapok

Gázfőzőlapok
Újdonságok

Sokoldalúság, hatékonyság és egyszerűbb tisztántartás.
Ha megnézi a termékcsalád főbb jellemzőit, látni fogja,
hogy soha nem volt még ennyire jó gázfőzőlapot
használni.

Főzés stílusosan
Van egy fekete, fényes
üveg-felületű
gázfőzőlapcsaládunk is.
A gázfőzőlapok minden
előnyével és egy csipetnyi
magabiztossággal.
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Gázfőzőlap
EGT6342NOK

Termékjellemzők
Ötvözze a sima, stílusos üvegfelületet
a hatékony gázzal
Válassza ezt a modellt, ha modern,
prémium megjelenésű „gáz az üvegen”
főzőlapra vágyik. A gázfőzés precizitását
a stílusos üvegkerámia felülettel ötvözi.

Műszaki jellemzők
Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 30x560x480

• Öntöttvas edénytartó rács – stabil és
tartós alap az edényeknek
• Forgógombok elöl
• Három különböző méretű égő
a rugalmas alkotáshoz
• Automatikus szikragyújtás
• Automatikus gázbiztonság (elzárja
a gázt)
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Sütés-főzés Főzőlapok/Dominó főzőlapok
Gázfőzőlap

Gázfőzőlap

EGG7352NOX

EGG6242NOX

Egy könnyed mozdulattal a kis lángtól
a nagy lángig
A forgógombok a főzőlap elején vannak.
Úgy terveztük, hogy könnyen tudja őket
forgatni, mikor változtatja a hőfokot.

Egy könnyed mozdulattal a kis lángtól
a nagy lángig
A forgógombok a főzőlap elején vannak.
Úgy terveztük, hogy könnyen tudja őket
forgatni, mikor változtatja a hőfokot.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Ötégős főzőlap, melyen egyszerre több
ételt is főzhet
• Öntöttvas edénytartó rács – stabil és
tartós alap az edényeknek
• Forgógombok elöl
• Automatikus szikragyújtás
• Automatikus gázbiztonság (elzárja
a gázt)

• Automatikus szikragyújtás
• Automatikus gázbiztonság (elzárja
a gázt)
• Három különböző méretű égő

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 32x560x480

Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 33x560x480
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Dominó főzőlap

Dominó főzőlap

EHF3920BOK

EGG3322NOX

Egy egyedi konyha – az Ön igényeire
szabva
Kombinálja ezt a dominó főzőlapot a gázlappal és élvezze a kétféle technológia
előnyeit.

Egy egyedi konyha – az Ön igényeire
szabva
Kombinálja ezt a dominó főzőlapot
a kerámialappal és élvezze a kétféle
technológia előnyeit.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Forgógombok elöl
• Könnyen tisztítható üvegfelület

• Öntöttvas edénytartó rács – stabil és
tartós alap az edényeknek
• Forgógombok elöl
• Két különböző méretű égő a rugalmas
alkotáshoz
• Automatikus szikragyújtás
• Automatikus gázbiztonság (elzárja
a gázt)

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 41x270x490

Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 30x270x490
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Sütés-főzés Tartozékok főzőlapokhoz
Tartozékok
INFINITE WOKSZETT

Termékjellemzők
• Egy ívelt kialakítású wokedényt szeretne
használni a sima felületű főzőlapon?
Nem gond. Az Inﬁnite® szettel valódi
élmény lesz a gyors, intenzív pirítás.
Ízletes és egészséges ételeket készíthet
• Szemet gyönyörködtető forma, hatékony
woktartó – stabilan tartja
a wokserpenyőt és gondoskodik arról,
hogy az edény rendesen felmelegedjen
• A tartó és a serpenyő része a szettnek

Tartozékok
3 SZINTES TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN, TRR

Termékjellemzők
• 3 szintes, teleszkópos sütősín
• Csak az EOB6850AOX modellhez
használható
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Tartozékok
INFINITE PLANCHA GRILL

Termékjellemzők
• Pirítson, süssön, pároljon, barnítson...
Vagy csak tartsa melegen az ételt tálalás
előtt
• A grill-lap az Inﬁnite indukciós főzőlaphoz
készült, így nagy felületen is használható
• Tapadásmentes, könnyen tisztítható
felület

Tartozékok
PBOX-6IR

Termékjellemzők
• A védőlemez hatékony légáramlást
biztosít, ezzel segíti a készülék
biztonságos és hatékony működését
• Bármelyik 60 cm-es indukciós és
elektromos főzőlaphoz

Tartozékok
KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ, 3 SZINTES
TELESZKÓPOS SÜTŐSÍN, TR3LV

Termékjellemzők
• 3 szintes, teljesen kihúzható, teleszkópos
sütősín, antisztatikus bevonattal,
ezért könnyen tisztítható. A rácsok
szinkronban kihúzhatók
• Minden modellhez használható, kivéve
az EOB6850AOX sütőt

Tartozékok
PBOX-7IR8I

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

Tartozékok
ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP TISZTÍTÓ
TOPRENS (250 ml)

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
megkönnyíti a takarítást
• A terméket az Electrolux
laboratóriumában teszteltük, hogy
meggyőződjünk róla, nem karcolja
a felületet

Tartozékok
ROZSDAMENTES ACÉL TISZTÍTÓ,
STALRENS (250 ml)

Termékjellemzők

Tartozékok
KAPARÓ ÉS TARTALÉK PENGÉK
ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPHOZ

Termékjellemzők
• Kaparó az üvegkerámia főzőlapok
tisztántartásához
• Eltávolítja a leégett ételmaradékot
és a makacs foltokat anélkül, hogy
megkarcolná a kerámiafelületet

Tartozékok
OVENRENS – SÜTŐTISZTÍTÓ (250 ml)

Termékjellemzők

Tartozékok
TARTALÉK PENGÉK KAPARÓHOZ
(5 ÉS 10 PENGE)

Termékjellemzők
• Tartalék pengék a kaparóhoz
• A penge cseréjéhez távolítsa el a kaparó
felső részén található csavart

Tartozékok
SZILIKON EDÉNYFOGÓ – PIROS

Termékjellemzők

• Tisztítja és óvja a rozsdamentes acél
• Feloldja és eltávolítja a leégett
• Hatékonyan védi a kezet a melegtől,
felületeket otthonában: főzőlapot,
ételmaradékot a sütő faláról, a rácsokról
amikor megfogja a forró edényt
szagelszívót, sütőajtót, mosogatót, hűtőt
és az elektromos grillről, így a sütőtér
(230 °C-on 1 percig nyújt védelmet,
• A terméket az Electrolux
sokáig megőrzi újszerű állapotát
alacsonyabb hőfokon ennél is tovább)
laboratóriumában teszteltük, hogy
• Biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz • A rugalmas és csúszásmentes szilikonmeggyőződjünk róla, nem karcolja
• Nem karcol és nem hagy foltot
eszközzel stabilan megfoghat bármilyen
a felületet
edényt
• Vízálló szilikonréteget képez a felületen,
• Használható edényalátétként is, de
mely védi a készüléket és megkönnyíti
a befőttesüveget is könnyebben
a tisztántartást
kinyithatja vele
• Eltávolítja a foltokat és az ujjlenyomatokat
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Sütés-főzés Tartozékok
Tartozékok
SZILIKONKESZTYŰ – PIROS

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

Tartozékok
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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Tartozékok
IDŐZÍTŐ FŐZÉSHEZ – EZÜSTSZÍNŰ
TOJÁS

Termékjellemzők
• Fordítsa el az óramutató járásával
megegyező irányba és állítsa be, mennyi
idő múlva jelezzen
• Hangjelzéssel ﬁgyelmeztet

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

Termékjellemzők
• 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
• Tűzálló, az ISO 9772 minőségi
követelményeknek megfelel, nem bocsát
ki mérgező gázokat

Tartozékok
MIKRÓTISZTÍTÓ MICRORENS (300 ml)

Termékjellemzők
• Eltávolítja az ételmaradékot és a zsírt
• Kívül és belül is használható
• 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

Tartozékok
MIKROSZÁLAS KENDŐ – MICROWIZARD

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

Tartozékok
KÖTÉNY

Termékjellemzők
• Megóvja a ruhát az ételfoltoktól
• 100% pamut

Tartozékok
GRILLEZŐ- ÉS SÜTŐTÁLCA

Termékjellemzők
• Ideális húsok, halak és zöldségek
grillezéséhez
• Se folt, se szag
• Hullámos oldal: grillezéshez a sütőben
– nem kell megfordítani az ételt sütés
közben
• Sima oldal: pizza- vagy kenyérsütéshez
• Alumíniumötvözetből készült, így
rövidebb idő alatt tökéletesre sülnek
az ételek
• Tapadásmentes bevonat
• Használható egészséges,
zsiradékmentes sütéshez
• Könnyen tisztítható, mosogatógépben
mosható

Tartozékok
MŰANYAG KÉS SÉRÜLÉKENY
FELÜLETEKHEZ

Termékjellemzők
• Speciális, krokodil formájú műanyag kés
• Ideális, amikor sérülékeny felületen
kell vágni, például teﬂonbevonatú
tepsiben vagy serpenyőben, esetleg
szilikonformában

Tartozékok
SÜTŐGRILL, SZÉTNYITHATÓ, 35–56 cm

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

Tartozékok
SZÉTNYITHATÓ TEPSI, 34,5–51,5 cm

Termékjellemzők
• Minden típusú sütőben használható
• Tapadásmentes teﬂonbevonat

Tartozékok
ÁLLÍTHATÓ GÁZGYÚJTÓ MINI BEND

Termékjellemzők
• Állítható láng, kellemes tapintású
fogófelület
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Sütés-főzés Tartozékok
Tartozékok
CSOMAG KONYHAI KÉSZÜLÉKEKHEZ I.
ROZSDAMENTES ACÉL TISZTÍTÓ – FLAKON (250 ml), SÜTŐTISZTÍTÓ – FLAKON (250 ml), MIKRÓTISZTÍTÓ – SPRAY (300 ml)

Termékjellemzők
• Professzionális termékek a konyhagépek és a különböző felületek ápolásához
• A csomag tartalma:
STALRENS – óvja a rozsdamentes acél felületeket, kiváló tisztító hatás, eltávolítja a leégett ételmaradékot, zsírt és ujjlenyomatokat,
szilikon ﬁlmréteget képez a felületen, ezzel óvja a készüléket és takarítani is könnyebb;
OVENRENS – sütőtisztító, mely eltávolítja a leégett ételmaradékot és zsírt a sütőtérből és a rácsokról;
MICRORENS – kívül-belül tökéletesen kitakarítja a mikrohullámú sütőt
• Újrahasznosított műanyag tartóban

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

Termékjellemzők
• Professzionális termékek a konyhagépek és a különböző felületek ápolásához, kiegészítve egy hasznos szilikon edénytartóval.
• A csomag tartalma:
STALRENS – óvja a rozsdamentes acél felületeket, kiváló tisztító hatás, eltávolítja a leégett ételmaradékot, zsírt és ujjlenyomatokat,
szilikon ﬁlmréteget képez a felületen, ezzel óvja a készüléket és takarítani is könnyebb;
OVENRENS – sütőtisztító, mely eltávolítja a leégett ételmaradékot és zsírt a sütőtérből és a rácsokról;
TOPRENS – tisztítószer az indukciós és a kerámia főzőlap takarításához;
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
• Újrahasznosított műanyag tartóban
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Sütés-főzés Szagelszívók

Szagelszívók

Újdonságok

Bemutatunk néhányat
az elszívók legújabb jellemzői közül.

70%-kal
kevesebb energia
Légköri hatások
Amikor kikapcsolja az elszívón
a világítást, a fény fokozatosan
sötétül el. Ez a finom átmenet
kellemes hangulatot kelt. Ám,
ami legalább ennyire fontos:
LED-égőink 70 százalékkal
kevesebb energiát
fogyasztanak, mint
a hagyományos izzók.

Megtisztítva
Nem kell választania
az egyszerű tisztántartás és
a hatékony teljesítmény között.
Ez az elszívó nem csak
középen, hanem a széleinél,
körben is hatékonyan szív, így
a konyhában mindig friss és
tiszta lesz a levegő. S mivel
a szűrőhöz is könnyen hozzáfér,
a tisztításával sem lesz gond.
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Harmonikus dizájn
Az elszívók tökéletesen illenek
az Inspiration termékcsalád
többi tagjához. A legmagasabb
felszereltségű készülékeink
fehér LED-kijelzővel
rendelkeznek és magukon
viselik a jellegzetes flow line
dizájn jegyet.

Eg yszerű
csúszókapcsoló
Állítsa be a megfelelő
teljesítményfokozatot és
a fényerőt.

Szagelszívó
EFA50700X

Termékjellemzők
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Egy kis stílus a világítással
Ez a karcsú elszívó igazi stíluseleme lehet
konyhájának.
• Erős motor a konyha levegőjének gyors
felfrissítéséhez
• Elektronikus nyomógombok
• Cserélhető, alumíniumkazettás zsírszűrő
az egyszerű tisztításhoz
• Halogén spotlámpák
• Beépítés módja: szigetes, 50 cm széles
• Sebességfokozatok: 3
• Maximális teljesítmény: 530 m3/h
• Csak levegőkeringetéssel!

Műszaki jellemzők
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
540x483x483
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Sütés-főzés Szagelszívók
Szagelszívó

Szagelszívó

Szagelszívó

EFB90550DX

EFB60550DX

EFC90151X

Professzionális teljesítmény, hogy
mindig friss és tiszta legyen a levegő
konyhájában
Olyan gyorsan frissíti fel a levegőt
konyhájában, mint a professzionális
készülékek az éttermi konyhákban. Az erős
motor fantasztikus teljesítményre képes.

Professzionális teljesítmény, hogy
mindig friss és tiszta legyen a levegő
konyhájában
Olyan gyorsan frissíti fel a levegőt
konyhájában, mint a professzionális
készülékek az éttermi konyhákban. Az erős
motor fantasztikus teljesítményre képes.

Időtlen stílus
Ez a hagyományos elszívó könnyed és
tiszta formájával harmonikus összhangban
lesz a többi készülékkel a konyhában.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Halogén spotlámpák
• Elektronikus nyomógombok
• Erős motor a konyha levegőjének gyors
felfrissítéséhez
• Cserélhető, alumíniumkazettás zsírszűrő
az egyszerű tisztításhoz
• Beépítés módja: kéményes, 90 cm
széles
• Sebességfokozatok: 4, amiből 1 intenzív
• Maximális teljesítmény: 530 m3/h

• Halogén spotlámpák
• Elektronikus nyomógombok
• Erős motor a konyha levegőjének gyors
felfrissítéséhez
• Cserélhető, alumíniumkazettás zsírszűrő
az egyszerű tisztításhoz
• Beépítés módja: kéményes, 60 cm
széles
• Sebességfokozatok: 4, amiből 1 intenzív
• Maximális teljesítmény: 530 m3/h

• Nyomógombok az egyszerű vezérléshez
• Könnyen tisztítható, alumíniumkazettás
zsírszűrő
• Erős motor, hatékony elszívás
• Halogénlámpák
• Beépítés módja: kéményes,
90 cm széles
• Sebességfokozatok: 3
• Maximális teljesítmény: 430 m3/h

90

90

60

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
800x898x470

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
800x598x470

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
620x898x471
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Szagelszívó

Szagelszívó

Szagelszívó

EFC60151X

EFP6440X

EFP6411X

Időtlen stílus
Ez a hagyományos elszívó könnyed és
tiszta formájával harmonikus összhangban
lesz a többi készülékkel a konyhában.

Helytakarékos beépítés
Ha kevés a helye, a teleszkópos elszívó
a legjobb megoldás.

Helytakarékos beépítés
Ha kevés a helye, a teleszkópos elszívó
a legjobb megoldás.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Nyomógombok az egyszerű vezérléshez
• Könnyen tisztítható, alumíniumkazettás
zsírszűrő
• Erős motor, hatékony elszívás
• Halogénlámpák
• Beépítés módja: kéményes,
60 cm széles
• Sebességfokozatok: 3
• Maximális teljesítmény: 430 m3/h

• Nyomógombok az egyszerű vezérléshez
• Erős motor, hatékony elszívás
• Könnyen tisztítható, alumíniumkazettás
zsírszűrő
• Halogénlámpák
• Beépítés módja: teleszkópos,
60 cm széles
• Sebességfokozatok: 3
• Maximális teljesítmény: 390 m3/h

• Nyomógombok az egyszerű vezérléshez
• Könnyen tisztítható, alumíniumkazettás
zsírszűrő
• Halogénlámpák
• Beépítés módja: teleszkópos,
60 cm széles
• Sebességfokozatok: 3
• Maximális teljesítmény: 230 m3/h

60

60

60

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 620x598x471

Méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 173x598x295

Méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 173x598x295
Biztonsági távolság:
500 mm elektromos
főzőlaptól
650 mm gázfőzőlaptól

49

Sütés-főzés Mikrohullámú sütők/Kávéfőző
Mikrohullámú sütő

Mikrohullámú sütő

EMS26204OX

EMS17006OX

Tökéletesen illik a konyhába
Csak akkor fogja észrevenni, amikor
épp szüksége lesz rá. Ez a beépíthető
mikrohullámú sütő tökéletesen belesimul
a konyhába, mintha éppen oda lett volna
tervezve.

Tökéletesen illik a konyhába
Csak akkor fogja észrevenni, amikor
épp szüksége lesz rá. Ez a beépíthető
mikrohullámú sütő tökéletesen belesimul
a konyhába, mintha éppen oda lett volna
tervezve.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Automatikus kiolvasztóprogram a mirelit
ételek egyenletes kiolvasztásához
• Digitális kijelző – átlátható és egyértelmű
visszajelzés
• Automata programok
• Kétfunkciós sütő grillezéshez és
mikrohullámú sütéshez, melegítéshez
• 26 literes űrtartalom

• Automatikus kiolvasztóprogram a mirelit
ételek egyenletes kiolvasztásához
• Digitális kijelző – átlátható és egyértelmű
visszajelzés
• Automata programok
• 17 literes űrtartalom

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
459x594x437

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
371x594x316
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Kávéfőző
EBC54503OX

Termékjellemzők
A luxus érintése és tökéletes
összhang a többi készülékkel
Vigyen egy csepp luxust konyhájába ezzel
a kompakt, beépíthető kávéfőzővel. Igazi
különlegessége lesz konyhájának.
Készítse el könnyedén kávéját úgy,
ahogy Ön szereti
Az érintőgombokkal pillanatok alatt
beállíthatja a megfelelő jellemzőket
kávéja elkészítéséhez. Az LCD-kijelzőn
megjelennek a beállítások és jelzi azt is,
amikor elkészült a kávé.

• Késleltetett indítás
• Víztartály: 1,8 l
• Külön melegítőegység a kávéhoz és
a forró vízhez

Műszaki jellemzők
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
450x560x550

• Termokanna egyszerre 6 csésze kávé
készítéséhez
• Kávémennyiség–választási lehetőség
ízlés szerint beállítható
• Ujjlenyomatmentes, rozsdamentes acél
felület
• Beépíthető kávéfőző
• Megvilágított kávékiöntő terület
• Automatikus programok eszpresszó,
hosszú kávé, forró víz és gőz
készítéséhez
• Szemeskávé-tartály: 200 g
• Használható darált kávéval is
• Elektronikus, érintőkapcsolós vezérlés

51

Hűtés-fagyasztás
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Hűtésfagyasztás
Gondoskodjon arról, hogy az élelmiszerek
napokkal tovább megőrizzék frissességüket
egy olyan hűtőszekrénnyel, melynek
megalkotását a professzionális hűtési
technológia inspirálta.

Hűtés-fagyasztás
Kombinált hűtő-fagyasztók

58–60

Hűtőszekrények

60–62

Fagyasztószekrények

61, 63

A piktogramok magyarázata a borítón található.
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Hűtés-fagyasztás

Hűtés

Újdonságok

Tartsa frissen az élelmiszereket úgy, ahogy a profik. Akár
olyan készülékekkel, melyek mindössze annyi áramot
fogyasztanak, mint egy izzó. Íme, néhány érdekesség
az új Electrolux hűtőkről.

2>1
Tovább friss
Két hűtőrendszer jobb, mint egy.
A FreshPlus™ rendszerű
hűtőkben külön hűtőrendszere
van a hűtőnek és a
fagyasztónak. Ez a TwinTech™
technológia optimális klímát tart
fent a hűtőben, így az ételek
sokáig megőrzik frissességüket,
ugyanakkor a jég sem rakódik le
a fagyasztóban. Ahogy mondani
szokták: kettő jobb, mint egy.
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Minden a helyén van
Tartsa frissen hosszabb ideig
a húsokat és a halat
a FreshZone fiókban. Kapcsolja
be a páratartalom-szabályozót,
ha friss gyümölcsöt, zöldséget
vagy más, könnyen romló
élelmiszert tesz a hűtőbe.

LED-világítás
Tartós és környezetbarát.

Információ eg y
érintésre
Sok modell LCD-kijelzővel
rendelkezik, melyet igazán
egyszerű használni.

A+++
Spóroljon az energiával és
a pénzével
Tartsa frissen az ételeket
minimális energiafogyasztás
mellett.

Szabadságra meg y?
Éppen most
vásárolt be?

Takarítson meg még többet
a vakációfunkcióval és az öko
mód használatával.

Friss íz, friss illat
A TasteGuard® szagszűrő
tisztán tartja a levegőt
a hűtőtérben. A szénszűrő
kiszűri a kellemetlen szagokat.

Válassza a „vásárlásfunkciót”,
mely segít fenntartani
a hűtőtérben a megfelelő
hőmérsékletet, miután
bepakolta a frissen vásárolt
élelmiszereket.
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Hűtés-fagyasztás

Hűtés

Jó tudni, hogy…
...hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration
termékcsalád innovatív megoldásai.

56

A friss élelmiszer friss is
marad
Az Electrolux TwinTech®
rendszerű FrostFree hűtőiben
tárolt gyümölcsök és zöldségek
napokkal tovább megőrzik
frissességüket.

Az édeskömény
5 nappal tovább
Az eper 3 nappal
hosszabb ideig
A zeller 3 nappal
tovább
A kivi 3 nappal
tovább
Forrás: Electrolux laboratórium

Két hűtőrendszer jobb,
mint egy
A tovább tartó frissesség mögött
a TwinTech® FrostFree
technológia áll. A professzionális
hűtőtechnológiákhoz hasonlóan
két különálló hűtőrendszert
használunk, így a levegőkeringetés is elkülönül a hűtőnél
és a fagyasztónál.
Miért jó ez?
– Garantálja a megfelelő klímát
a hűtőben, ezért az ételek nem
száradnak ki, megőrzik
frissességüket.
TwinTech®
Hagyományos
– Nincs jégképződés
rendszer
rendszer
a fagyasztóban, ezért nem is
kell leolvasztani.
a szag a hűtőtér és
a fagyasztótér között, mivel
És a TwinTech® rendszerű
külön levegőkeringetés van a két
részben.
modellekben nem áramlik

Őrizze meg a vitaminokat
Tesztek igazolták, hogy az eper
10 nap elteltével is megőrizte
C-vitamin-tartalmát
a FreshPlus hűtőben.*

100%

Csak 8% az eper
súlyvesztesége
az Electrolux
hűtőben

C-vitamin
10 nap elteltével
Akár 23% is
lehet más
gyártók
modelljeiben

*A hagyományos teljes NoFrost hűtőkhöz képest. A tesztet a SGS Institut Fresenius GmbH,
Taunusstein végezte, Németországban. A részletes teszteredmények elérhetők az Electrolux
ügyfélszolgálatán.

Élen járunk a természetes frissességben*
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Hűtés-fagyasztás Kombinált hűtő-fagyasztók
Kombinált hűtő-fagyasztó
ENG2917AOW

Termékjellemzők
Spóroljon energiát, spóroljon pénzt
Ez az A+++ energiaosztályú kombi hűtő 50
százalékkal kevesebb energiát fogyaszt,
mint egy A+ energiaosztályú modell. Fejlett
technológiájának köszönhetően minimális
energiafogyasztással, s így alacsony
fenntartási költségekkel működik.
Intelligens FreeStore®, a pakolás
szabadsága: bárhogyan bepakolhatja
a friss élelmiszereket
Pakolja arra a polcra az élelmiszereket,
amelyikre csak szeretné. Ugyanolyan
frissek maradnak, bárhová is teszi őket,
mert az intelligens FreeStore® rendszer
egyenletesen keringeti a levegőt.
• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő
tárolásához
• Páratartalom-szabályozóval ellátott
ﬁók, melyben frissek maradnak
az élelmiszerek
• Elektronikus érintőkapcsoló LCDkijelzővel, hogy egyszerű legyen
a vezérlés
• Modern LED-világítás a hűtőtérben
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• Teljesen beépíthető, door on door
beépítés
• Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 75 l
• Hűtőtér űrtartalma (nettó): 205 l
Műszaki jellemzők
• Rendkívül csendes: csupán 34 dB
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
• Levegőkeringetés, mely a hűtőtér minden 1764x556x542
pontján egyenletes hőmérsékletet
biztosít
• Bevásárlásfunkció, mely gyorsan
visszaállítja a hűtőtérben a megfelelő
hőmérsékletet
• Gyorsfagyasztás funkció, mely
a program végén visszaáll normál
hőmérsékletre
• Vakációfunkció, mely hosszabb
távollét esetén minimalizálja
az energiafogyasztást és
megakadályozza a kellemetlen szagok
kialakulását
• Riasztás hang- és fényjelzéssel, ha
nyitva marad az ajtó

Kombinált hűtő-fagyasztó
ENN2853AOW
®

®

Kombinált hűtő-fagyasztó

Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2913CDW

ENN2901ADW
®

A FreeStore rendszerű TwinTech
FrostFree modellben az élelmiszerek
megőrzik friss ízüket és állagukat
Az Electrolux TwinTech® FrostFree
hűtőszekrényekben a FreeStore® rendszer
gondoskodik az optimális páratartalomról.
Az ételek tovább megtartják friss ízüket
és állagukat a kétkörös hűtőrendszernek
köszönhetően.

Intelligens FreeStore , a pakolás
szabadsága: bárhogyan bepakolhatja
a friss élelmiszereket
Pakolja arra a polcra az élelmiszereket,
amelyikre csak szeretné. Ugyanolyan
frissek maradnak, bárhová is teszi őket,
mert az intelligens FreeStore® rendszer
egyenletesen keringeti a levegőt.

Tartsa frissen a zöldségeket, amíg fel
nem használja őket
Ha a friss ételeket ebben a ﬁókban
tárolja, akkor a páratartalom-szabályozó
gondoskodik arról, hogy minden élelmiszer
friss, roppanós és ízletes maradjon.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Tökéletesen egyenletes hűtés az egész
hűtőtérben
• A+ energiaosztályú, teljes NoFrost
modell
• Páratartalom-szabályozóval ellátott
ﬁók, melyben frissek maradnak
az élelmiszerek
• Áthelyezhető, fél szélességű polcok
– rugalmas pakolótér
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 210 l
• Fagyasztótér nettó űrtartalma: 58 l

• Páratartalom-szabályozóval ellátott
ﬁók, melyben frissek maradnak
az élelmiszerek
• Hőmérséklet-emelkedés riasztás fényés hangjelzéssel
• Modern LED-világítás a hűtőtérben
• Gyorsfagyasztás funkció, hogy az ételek
megőrizzék vitamintartalmukat, ízüket és
állagukat
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 210 l
• Fagyasztótér nettó űrtartalma: 70 l

• Új üvegpolcok – szélesebb és mélyebb,
így rugalmasabb pakolást biztosít
• Fagyasztóﬁókok fogantyúval és átlátszó
előlappal
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 210 l
• Fagyasztótér nettó űrtartalma: 70 l

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547
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Hűtés-fagyasztás Kombinált hűtő-fagyasztó/Borhűtő/Hűtőszekrények/Fagyasztószekrény
Kombinált hűtő-fagyasztó

Borhűtő

Hűtőszekrény

ENN2900ACW

ERW3313AOX

ERX3313AOX

Kedve szerint, kényelmesen
pakolhatja be a friss élelmiszereket
a hűtőbe
Nincs szabály arra vonatkozóan, hogyan
pakoljon be a hűtőbe. Rendezzen
el mindent úgy, ahogy Önnek
a legkényelmesebb. Használja a fél
szélességű zöldségtároló ﬁókokat is.

Borhűtő a konyhában
Ebben a borhűtőben minden bor éppen
megfelelő hőmérsékletű lesz és a legjobb
formáját hozza.

FreeStore®, a pakolás szabadsága:
bárhogyan bepakolhatja a friss
élelmiszereket
Pakolja arra a polcra az élelmiszereket,
amelyikre csak szeretné. Ugyanolyan
frissek maradnak, bárhová is teszi őket,
mert az intelligens FreeStore® rendszer
egyenletesen keringeti a levegőt.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Fagyasztóﬁókok fogantyúval és átlátszó
előlappal
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 210 l
• Fagyasztótér nettó űrtartalma: 70 l
• Csúszkapántos ajtó

• Két hőmérsékleti zóna a különböző
boroknak
• UVA szűrős ajtó, sötét belső tér, ideális
páratartalom és hőmérséklet a borok
tárolásához
• Borhűtő üvegajtóval, ezüst kerettel és
fa-polcokkal
• Elektronikus érintőkacsoló LCD-kijelzővel
az egyszerű vezérlés érdekében

• SpacePlus® – a legnagyobb ﬁók
a zöldségek és gyümölcsök tárolásához
• Hőmérséklet-emelkedés riasztás fényés hangjelzéssel
• Modern LED-világítás a hűtőtérben
– tökéletesen átlátható
• Bevásárlásfunkció – a szenzorok
visszaállítják az optimális hőmérsékletet
a hűtőtérben
• Elektronikus érintőkacsoló LCD-kijelzővel
az egyszerű vezérlés érdekében
• Inox ajtó

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x540

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x540
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Fagyasztószekrény

Hűtőszekrény

Hűtőszekrény

EUX2243AOX

ERN3313AOW

ERN2201FOW

®

Ezt az energiatakarékos modellt nem
kell leolvasztania
Ez egy NoFrost rendszerű készülék, ezért
nem kell leolvasztani. Ráadásul még
környezetbarát is, amit A+ energiacímkéje
tanúsít.

FreeStore , a pakolás szabadsága:
bárhogyan bepakolhatja a friss
élelmiszereket
Pakolja arra a polcra az élelmiszereket,
amelyikre csak szeretné. Ugyanolyan
frissek maradnak, bárhová is teszi őket,
mert az intelligens FreeStore® rendszer
egyenletesen keringeti a levegőt.

Tartsa frissen a zöldségeket, amíg fel
nem használja őket
Ha a friss ételeket a zöldségtároló ﬁókban
tárolja, akkor a páratartalom-szabályozó
gondoskodik arról, hogy minden élelmiszer
friss, roppanós és ízletes maradjon.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Italhűtő, mely jéghidegre hűti az italokat
• Hőmérséklet-emelkedés riasztás fényés hangjelzéssel
• SpacePlus® fagyasztóﬁók, melyben
minden látható
• Öko mód, az ételek tárolásának
energiatakarékos módja
• Gyorsfagyasztás funkció, hogy az ételek
megőrizzék vitamintartalmukat, ízüket és
állagukat
• Inox ajtó

• SpacePlus® – a legnagyobb ﬁók
a zöldségek és gyümölcsök tárolásához
• Hőmérséklet-emelkedés riasztás fényés hangjelzéssel
• Modern LED-világítás a hűtőtérben
• Bevásárlásfunkció – a szenzorok
visszaállítják az optimális hőmérsékletet
a hűtőtérben
• Elektronikus érintőkacsoló LCD-kijelzővel
az egyszerű vezérlés érdekében

• Új üvegpolcok – szélesebb és mélyebb,
így rugalmasabb pakolást biztosít
• Két fél szélességű ﬁók a friss ételek
tárolásához
• 4 csillagos fagyasztórekesz
az egyenletes fagyasztáshoz
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 210 l
• Fagyasztótér nettó űrtartalma: 17 l

122
CM
Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x540

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1772x540x547

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
1218x540x549
1) Szabad beépítési
méretek a zsanéron
min. 545 mm

1) Szabad beépítési
méretek a zsanéron
min. 545 mm
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Hűtés-fagyasztás Hűtőszekrények/Fagyasztószekrény
Hűtőszekrények
Hűtőszekrény

Hűtőszekrény

Hűtőszekrény

ERN1401FOW

ERN1200FOW

ERN1300AOW

Tartsa frissen a zöldségeket, amíg fel
nem használja őket
Ha a friss ételeket a zöldségtároló ﬁókban
tárolja, akkor a páratartalom-szabályozó
gondoskodik arról, hogy minden élelmiszer
friss, roppanós és ízletes maradjon.

Ebben a készülékben van
hely azoknak az ételeknek
a lefagyasztásához, melyeket
a közeljövőben szeretne elkészíteni
A hűtőbe épített 4 csillagos
fagyasztórekesz kiváló hely azoknak
az élelmiszereknek, melyeket gyakran
fogyaszt. Biztonságos, –18 °C
a hőmérséklet a fagyasztóban.

Új polckialakítás, melynek
köszönhetően szabadabban pakolhat
a hűtőtérben
Az új polcok extra szélesek és mélyek,
így nagyobb a hely az ételek tárolásához.
Kevesebb kötöttség, nagyobb szabadság.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Új üvegpolcok – szélesebb és mélyebb,
így rugalmasabb pakolást biztosít
• 4 csillagos fagyasztórekesz
az egyenletes fagyasztáshoz
• Fél szélességű, áthelyezhető ajtózsebek
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 135 l
• Fagyasztótér nettó űrtartalma: 17 l

• Új üvegpolcok – szélesebb és mélyebb,
így rugalmasabb pakolást biztosít
• Fél szélességű, áthelyezhető ajtózsebek
• Állítható magasságú hűtőszekrény
a tökéletes beépítéshez (pult alá)
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 114 l
• Fagyasztótér nettó űrtartalma: 17 l

• Fél szélességű, áthelyezhető ajtópolcok
• Állítható magasságú hűtőszekrény
a tökéletes beépítéshez (pult alá)
• Hűtőtér nettó űrtartalma: 130 l

88
CM

82
CM

82
CM

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
873x540x549

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
815x560x550

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
815x560x550

1) Szabad beépítési
méretek a zsanéron
min. 545 mm
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Fagyasztószekrény
EUN1101AOW
Azonnal lefagyaszt mindent
A gyorsfagyasztás funkcióval gyorsabban
lefagyaszthatja a friss élelmiszereket,
így azok megőrzik vitamintartalmukat,
friss ízüket és állagukat, és sokkal
egészségesebbek, táplálóbbak lesznek.

Termékjellemzők
• Fagyasztóﬁókok fogantyúval és átlátszó
előlappal
• Hőmérséklet-emelkedés riasztás fényés hangjelzéssel
• Fagyasztótér nettó űrtartalma: 94 l

88
CM
Műszaki jellemzők
Beépítési méretek,
mag.xszél.xmély. (mm): 873x560x550
1) Szabad beépítési
méretek a zsanéron
min. 545 mm
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Mosogatás
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Mosogatás
Pakoljon be mindent egy Electrolux
mosogatógépbe, és pihenjen. Ezek
a gépek a valós életre lettek tervezve.

Mosogatógépek
60 cm széles, beépíthető
mosogatógépek

70–72

60 cm széles, teljesen beépíthető
mosogatógépek

72–73

45 cm széles, beépíthető
mosogatógépek

73–74

45 cm széles, teljesen beépíthető
mosogatógépek

74–75

A piktogramok magyarázata a belső borítón található.
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Mosogatás

Mosogatógépek

Újdonságok

Bármekkora kihívásnak is tűnik, az Electrolux
mosogatógépek elvégzik a mosogatást Ön helyett.
Íme, néhány fontos tudnivaló új, Inspiration
mosogatógépeinkről.

Tudni fog ja,
mikor végez
A TimeBeam® kivetíti
a programból hátralévő időt
a padlóra, hogy Ön pontosan
tudja, mikor ér véget
a mosogatás.
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Bízza az egészet
a mosogatógépre!
Használja az automata
programot, ha azt szeretné,
hogy mindig ragyogóan tiszták
legyenek az edényei. Csak
válassza az automata
programot, s a gép felméri
a töltetet, és beállítja a megfelelő
hőmérsékletet, illetve a program
időtartamát.
Gyors és rugalmas pakolás
Emelje feljebb vagy állítsa lejjebb
könnyedén a RealLife™
kosarakat. Használja
a SoftSpikes® pohárrögzítő
gumitüskéket és az állítható
tányértartó rekeszeket.

X2
Két töltet egyszerre
Mosogasson egyszerre két
különböző típusú piszkos
edényt a FlexWash programmal.
Tegye például az üvegpoharakat
a felső kosárba és a piszkos
lábosokat, serpenyőket az alsó
kosárba. Minden ragyogóan
tiszta lesz.

Professzionális inverter
technológia
A legtöbb modellünkben az erős
inverter motorokat használjuk,
melyek nagyobb teljesítménnyel,
alacsonyabb zajszinten,
kevesebb energiafogyasztással
dolgoznak, és hosszabb
az élettartamuk is.

60 fokos
g yorsprogram
A legjobb program, amelyet
egy A energiaosztályú modell
kínálhat. 30 perc alatt mos
tisztára fél töltetnyi edényt.

10 literrel nagyobb kapacitás
A mosogatógép mérete többé
nem fogja korlátozni Önt
– a RealLife™ mosogatógépek
belső tere 10 literrel nagyobb,
mint az azonos külső méretű
modelleké. Így használhat
bármennyi poharat, serpenyőt,
tányért, csészét, tálat vagy
evőeszközt, minden bele fog
férni a gépbe.

Alacsonyabb számla
Rendkívül víz- és
energiatakarékos. Plusz,
az AutoOff funkció kikapcsolja
a gépet a program végén (nem
marad készenléti üzemmódban).

Csendes teljesítmény
Alig hangosabb, mint
a suttogás; csendesebb, mint
egy átlagos beszélgetés.
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Mosogatás

Mosogatógépek

Jó tudni, hogy…

...hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration
termékcsalád innovatív megoldásai.

vs.

Hagyományos
vízkar
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RealLife™ FlexiSpray
vízkar

Nem túl nehéz feladat
A dupla forgású FlexiSpray
vízkar tökéletesen tisztára mos
mindent – előöblítés vagy
előzetes mosogatás nélkül. Még
a vasárnapi sült nyomainak
eltüntetése sem jelent gondot.

Mindent bele
A RealLife™ modellek tesztek
során is bizonyították, hogy
mindennapi használat során is
mindig a legjobb eredményt érik
el.* Fazekak, lábosok... pakoljon
be nyugodtan mindent.
Mindannyian tudjuk...

Hagyományos töltet

...a piszkos edények

98%-a
íg y néz ki.

RealLife® töltet

*A független német LGA Teszt Intézet igazolta, hogy a RealLife™ termékcsalád
modelljei mindennapos használat során jobb eredményt érnek el a bepakolást és
a tisztítás hatékonyságát illetően.

Még nagyobb rugalmasság
A RealLife™ mosogatógépek
kosarai rendkívül nagyok, ezért
bepakolhatja a nagy tányérokat,
hosszú szárú poharakat és
a nagyobb lábosokat is. S bár
extra nagy a belső tér, a külső
méretek nem változtak, ezért
a RealLife™ mosogatógépet gond
nélkül beépítheti konyhájába.
Nem kell találgatnia, hogy
melyik a megfelelő program
Az automata program minden
töltethez automatikusan beállítja
a megfelelő jellemzőket, így
edényei mindig ragyogóan
tiszták lesznek.

Hagyományos
tér

RealLife®
XXL tér

Intelligens érzékelők figyelik
a mosogatás folyamatát,
hogy az eredmény tökéletes
legyen.

Az automata program 45–70 °C
közötti hőmérsékleten dolgozik,
és csupán 8 liter vizet fogyaszt
(töltettől függően). Mindezt egy
gombnyomásra.

Tudta Ön...?
A közhiedelemmel ellentétben
a mosogatógép átlagosan
kevesebb vizet és energiát
fogyaszt, mint a kézi mosogatás.

Gépi mosogatás
Kézi mosogatás

Vízfog yasztás

Energiafog yasztás

10 liter vs. 103 liter

1,5 kwh vs. 2,5 kwh

A Bonni Egyetem tanulmánya – Németország, Olaszország, Svédország, Egyesült
Királyság 2008, plusz egyéb megﬁgyelésen alapuló kutatás Európában.
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Mosogatás Mosogatógépek
RealLife™ mosogatógép
ESI68070XR

Termékjellemzők
Használjon bármilyen edényt
– a mosogatógépbe be fognak férni
Ez a mosogatógép az alkotás
szabadságát kínálja Önnek – 10 literrel
nagyobb a belső tere, mint az azonos
külső méretű modelleké, így minden bele
fog férni.
Ne fogja vissza magát! Ez a készülék
mindent alaposan tisztára mos
Ne hagyja, hogy a mosogatógép
befolyásolja, milyen edényt használjon
a főzéshez! A készülék egyedülálló
RealLife™ mosogatórendszere tökéletesen
tisztára mos minden edényt.
• Intuitív LCD-kijelző a legjobb programok
egyszerű beállításához
• Rendkívül csendes
• Automatikus belső világítás
• FlexiLift, állítható felső kosár
(megpakolva is)
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• Energiaosztály (2010/30/EC): A+
• Magasra beépíthető mosogatógép
• 12 teríték
• Zajszint: csupán 41 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 10 l, 1 kWh
az öko 50 programnál
• 8 program, 6 hőmérséklet
• Programok: 30 perc 60 °C, automata
45-70 °C, öko 50 °C, üveg 45 °C,
intenzív 70 °C 60 perc, tányérmelegítő,
öblítéstartás
• FlexiSpray szatelit szórókar
• Többnyelvű LCD-kijelző

Műszaki jellemzők
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x550

RealLife™ mosogatógép

RealLife™ mosogatógép

RealLife™ mosogatógép

ESI67070XR

ESI66065XR

ESI65060XR

Ne hagyja, hogy a mosogatógép
határozza meg, hogy milyen edényt
használhat a főzéshez!
A készülék egyedülálló RealLife™
mosogató rendszere tökéletesen tisztára
mos minden edényt – kevesebb vízzel.

Használjon bármilyen edényt
– a mosogatógépbe be fog férni
Ez a mosogatógép az alkotás
szabadságát kínálja Önnek – 10 literrel
nagyobb a belső tere, mint az azonos
külső méretű modelleké, így minden bele
fog férni.

Használjon bármilyen edényt
– a mosogatógépbe be fog férni
Ez a mosogatógép az alkotás
szabadságát kínálja Önnek – 10 literrel
nagyobb a belső tere, mint az azonos
külső méretű modelleké, így minden bele
fog férni.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• RealLife™ mosogatógép: 10 literrel
nagyobb belső tér, hogy minden
beleférjen
• AutoOff – egy rövid stand-by állapot
után a gép teljesen kikapcsol
• FlexiLift, állítható felső kosár
(megpakolva is)
• Pohárrögzítő gumitüskék – stabilan
tartják az üvegpoharakat és csészéket
• Programok: automata 45-70 °C, bio
50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C, 1 óra
55 °C, zuhanyprogram
• LED-kijelző
• Zajszint: 43 dB(A)

• Aquasave rendszer a víztakarékos
működéshez
• AutoOff – egy rövid stand-by állapot
után a gép teljesen kikapcsol
• Automata program
• FlexiLift, állítható felső kosár
(megpakolva is)
• Multitab funkció – a mosogatótabletták
hatékony használatához
• Programok: automata 45-70 °C, bio
50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C,
zuhanyprogram
• LED-kijelző
• Zajszint: 47 dB(A)

• RealLife™ rendszer az alapos
tisztításhoz
• AutoOff – egy rövid stand-by állapot
után a gép teljesen kikapcsol
• Automata program
• FlexiLift, állítható felső kosár
(megpakolva is)
• Multitab funkció – a tabletták hatékony
használatához
• Programok: automata 45-70 °C, bio
50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C,
zuhanyprogram
• LED-kijelző
• Zajszint: 47 dB(A)

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575
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Mosogatás Mosogatógépek
mosogatógép

mosogatógép

RealLife™ mosogatógép

ESI64030X

ESI63020X

ESL6601RO

Egyszerű programválasztás
A vezérlőgomb elfordításával máris
beállította a megfelelő programot, s erről
megerősítést is kap, a kijelzőn megjelenő
információ révén.

Egyszerű programválasztás
Az átlátható menürendszerrel és
a kényelmes programválasztó gombbal
könnyedén beállíthatja a megfelelő
programot.

Ne fogja vissza magát! Ez a készülék
mindent alaposan tisztára mos
Ne hagyja, hogy a mosogatógép
befolyásolja, milyen edényt használjon
a főzéshez! A készülék egyedülálló
RealLife™ mosogatórendszere tökéletesen
tisztára mos minden edényt.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Automata program
• Késleltetett indítás – 1–19 óra
• Multitab funkció – a mosogatótabletták
hatékony használatához
• Digitális kijelző
• Programok: automata 45-70 °C, bio
50 °C, gyors 60 °C, intenzív 70 °C,
zuhanyprogram
• Zajszint: 49 dB(A)

• Késleltetett indítás – 3 óra
• 30 perces gyorsprogram a gyors
mosogatáshoz
• Só- és öblítőszint kijelzés (LED)
• Programok: bio 50 °C, gyors 60 °C,
intenzív 70 °C, normál 65 °C,
zuhanyprogram
• Zajszint: 49 dB(A)

• Energiaosztály (2010/30/EC): A++
• Invertermotor - csendes, hatékony
és energiatakarékos
• Kedvencek program – egy
gombnyomással előhívhatja kedvenc
beállításait
• FlexiLift, állítható felső kosár
(megpakolva is)
• Időmegtakarítás funkció – lerövidíti
a program hosszát
• AutoOff – egy rövid stand by állapot
után, a gép teljesen kikapcsol
• Automata program
• Fénypont a padlón: program futás kijelző
• Érintőkapcsolós vezérlés
• Programok: Autoﬂex, Eco 50 °C,
Flexiwash, intenzív 70 °C, 1 órás
program, gyors 60 °C, zuhanyprogram
• Zajszint: 44 dB(A)

FLEX

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x575

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x550
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RealLife™ mosogatógép

RealLife™ mosogatógép

RealLife™ mosogatógép

ESL6350LO

ESL6200LO

ESI47500XR

Még a vezérlőpanel sem látszik,
ha csukva van a készülék ajtaja
Ezzel a nyomógombos vezérlőpanellel
egyszerűen és kényelmesen lehet
programozni a készüléket. A kezelőfelület
teljesen láthatatlanná válik, amikor
becsukják a mosogatógép ajtaját.

Még a vezérlőpanel sem látszik,
amikor csukva van a készülék ajtaja
Ezzel a nyomógombos vezérlőpanellel
egyszerűen és kényelmesen lehet
programozni a készüléket. A kezelőfelület
teljesen láthatatlanná válik, amikor
becsukják a mosogatógép ajtaját.

A mosogatógép, mely az Ön
igényeihez igazodik
Használja nyugodtan azokat az edényeket,
melyekre szüksége van – minden be fog
férni a mosogatógépbe.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• Automata program
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• AutoOff – egy rövid stand-by állapot
után a gép teljesen kikapcsol
• Multitab funkció – a mosogatótabletták
hatékony használatához
• Programok: Autoﬂex, Eco 50 °C, intenzív
70 °C, gyors 60 °C, zuhanyprogram
• Zajszint: 48 dB(A)

• Késleltetett indítás: 3 óra
• Só- és öblítőszint-kijelzés (LED)
• Programok: Eco 50 °C, intenzív
70 °C, normál 65 °C, gyors 60 °C,
zuhanyprogram
• Zajszint: 51 dB(A)

• AutoOff – egy rövid stand-by állapot
után a gép teljesen kikapcsol
• RealLife™ rendszer az alapos
tisztításhoz
• Automata program
• Késleltetett indítás – beállíthatja, mikor
kezdje a gép a mosogatást
• 45 cm széles
• LED-kijelző
• Programok: 30 perc 60 °C, automata
45-70 °C, bio 50 °C, intenzív 70 °C, 1 óra
55 °C, zuhanyprogram
• Zajszint: 45 dB(A)

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x550

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x596x550

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x575

FLEX
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Mosogatás Mosogatógépek
Mosogatógép

Mosogatógép

RealLife™ mosogatógép

ESI46500XR

ESI44500XR

ESL4550RO

A mosogatógép, mely az Ön
igényeihez igazodik
Használja nyugodtan azokat az edényeket,
melyekre szüksége van – minden be fog
férni a mosogatógépbe.

A mosogatógép, mely az Ön
igényeihez igazodik
Használja nyugodtan azokat az edényeket,
melyekre szüksége van – minden be fog
férni a mosogatógépbe.

A mosogatógép, mely az Ön
igényeihez igazodik
Használja nyugodtan azokat az edényeket,
melyekre szüksége van – minden be fog
férni a mosogatógépbe.

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Termékjellemzők

• AutoOff – egy rövid stand-by állapot
után a gép teljesen kikapcsol
• RealLife™ rendszer az alapos
tisztításhoz
• Automata program
• Üvegprogram – az üvegpoharak
kíméletes és alapos mosogatásához
• Késleltetett indítás – beállíthatja, mikor
kezdje a gép a mosogatást
• 45 cm széles
• LED-kijelző
• Programok: 30 perc 60 °C, automata
45-70 °C, bio 50 °C, intenzív 70 °C, üveg
45 °C
• Zajszint: 47 dB(A)

• AutoOff – egy rövid stand-by állapot
után a gép teljesen kikapcsol
• RealLife™ rendszer az alapos
tisztításhoz
• Automata program
• Késleltetett indítás – beállíthatja, mikor
kezdje a gép a mosogatást
• Multitab funkció – a mosogatótabletták
hatékony használatához
• 45 cm széles
• LED-kijelző
• Programok: 30 perc 60 °C, automata
45-70 °C, bio 50 °C, intenzív 70 °C,
zuhanyprogram
• Zajszint: 49 dB(A)

• RealLife™ rendszer az alapos
tisztításhoz
• FlexiSpray szatelit szórókar és Aquasave
rendszer
• Kedvencek program – egy
gombnyomással előhívhatja kedvenc
beállításait
• Automata program
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• AutoOff – egy rövid stand-by állapot
után a gép teljesen kikapcsol
• Programok: Autoﬂex, Eco 50 °C, intenzív
70 °C, 1 órás program, gyors 60 °C,
zuhanyprogram
• Zajszint: 47 dB(A)

FLEX

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x575

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x575

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x550
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RealLife™ mosogatógép
ESL4300RO
A mosogatógép, mely az Ön
igényeihez igazodik
Használja nyugodtan azokat az edényeket,
melyekre szüksége van – minden be fog
férni a mosogatógépbe.

Termékjellemzők
• RealLife™ rendszer az alapos
tisztításhoz
• FlexiSpray szatelit szórókar és Aquasave
rendszer
• Automata program
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• 30 perces gyorsprogram
• AutoOff – egy rövid stand-by állapot
után a gép teljesen kikapcsol
• Programok: Autoﬂex, Eco 50 °C, intenzív
70 °C, gyors 60 °C, zuhanyprogram
• Zajszint: 49 dB(A)

FLEX

Műszaki jellemzők
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
818x446x550
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Mosás Mosógép

Mosás
Mosógépünk kíméletesen bánik
a legfinomabb ruhaneműivel is.

Mosógép
A piktogramok magyarázata a borítón található.
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Mosógép
EWG147410 W
Igazítsa a program hosszát saját
időbeosztásához – ne pedig fordítva
Biztos lehet benne, hogy a mosás
kényelmesen belefér a napirendjébe.
A TimeManager funkcióval beállíthatja,
hogy mennyi ideig tartson a mosás, s hogy
mikor járjon le a program.

Termékjellemzők
• Energiaosztály: A++
• Nagy kapacitású, beépíthető mosógép,
hogy egyszerre több ruhát tudjon mosni
• Késleltetett indítás – beállíthatja, hogy
mikor induljon a program, akár 20 óra
késleltetéssel
• LCD-kijelző
• Max. centrifuga-fordulatszám:
1400 ford./perc
• Time Manager funkció

Műszaki jellemzők
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
820x596x544
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Sütés-főzés

Sütők
Multifunkciós sütők

Modell
Termékszám (PNC)
Beszállító védjegye

EOB6850AOX

EOC5751AOX

EOA5751AOX

EOA5551DOX

EOB3430AOX

EOA3430AOX

949 714 201

944 184 229

944 184 157

944 184 324

949 716 313

949 716 925

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EOB6850AOX

EOC5751AOX

EOA5751AOX

EOA5551DOX

EOB3430AOX

EOA3430AOX

Sütő

Sütő

Sütő

Sütő

Sütő

Sütő

A

A

A

A

A

A

Multifunkciós

Multifunkciós

Multifunkciós

Multifunkciós

Multifunkciós

Multifunkciós

Energiafogyasztás statikus (kW/h)

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

Energiafogyasztás multifunkciós (kW/h)

0,88

0,79

0,79

0,79

0,88

0,88

Típusazonosító
Terméktípus
Energiaosztály
Energiaosztályt meghatározó program

Hasznos sütőtér (l)

74

74

74

74

74

74

Nagy

Nagy

Nagy

Nagy

Nagy

Nagy

Sütési idő (perc) hagyományos
üzemmódnál

43

51

48

48

43

43

Sütési idő (perc) multifunkciós
üzemmódnál

41

43

41

43

41

41

Zajszint [dB(A)]

45

44

47

47

43

43

Sütőtér típusa

Stand-by fogyasztás (W)

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Legnagyobb tepsi mérete (cm2)

1424

1424

1424

1424

1424

1424

Sütési program

Beépíthetőség
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
Nettó súly (kg)

Alsó sütés;
grill; grill + alsó
sütés; világítás;
Alsó sütés;
körfűtőszál + alsó
légkeverés +
sütés; körfűtőszál
grill; körfűtőszál
+ légkeverés;
+ légkeverés;
légkeverés +
légkeverés +
grill; légkeverés +
körfűtőszál (ltc);
grill + alsó sütés;
légkeverés +
légkeverés +
körfűtőszál + alsó
körfűtőszál (LTC);
sütés; grill; grill +
légkeverés +
alsó sütés
körfűtőszál + alsó
sütés; légkeverés +
körfűtőszál + gőz

Alsó sütés; grill;
grill + alsó sütés;
grill + alsó sütés
(80 °C ﬁx); grill
+ légkeverés;
körfűtőszál +
alsósütés +
légkeverés;
körfűtőszál +
légkeverés;
körfűtőszál +
légkeverés (30 °C
ﬁx); körfűtőszál +
légkeverés (LTC)

Alsó sütés,
Alsó sütés;
légkeverés +
légkeverés +
világítás, légkeverés
grill; légkeverés +
+ körfűtőszál,
grill + alsó sütés;
légkeverés +
körfűtőszál +
körfűtőszál + alsó
légkeverés; grill;
sütés, légkeverés
világítás; felső
+ felső sütés + grill,
sütés; felső sütés
grill, világítás, felső
+ alsó sütés; felső
+ alsó sütés, felső
sütés + grill
sütés + grill

Alsó sütés;
légkeverés +
grill; légkeverés +
grill + alsó sütés;
körfűtőszál +
légkeverés; grill;
világítás; felső
sütés; felső sütés
+ alsó sütés; felső
sütés + grill

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

589x594x567

594x594x567

594x594x567

594x594x567

594x594x567

594x594x567

40,7

40

38,5

38,5

33,1

31,8

Teleszkópos sütősín

Van

Van

Van

Van

Van

Van

Automata program

Van

Van

Van

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Van

Van

Nincs

Van

Gyerekzár
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Multifunkciós sütők

EOB3400DOX

EOB2200DOX

EOB3400BOR

EOG21301X

949 716 312

949 716 726

949 716 232

949 712 882

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

EOB3400DOX

EOB2200DOX

EOB3400BOR

EOG21301X

Sütő

Sütő

Sütő

Sütő

A

A

A

–

Multifunkciós

Multifunkciós

Multifunkciós

–

0,89

0,89

0,89

–

0,88

0,88

0,88

–

74

70

74

55

Nagy

Nagy

Nagy

Közepes

43

43

43

–

41

41

41

–

43

43

–

–

0,99

0,99

1

–

1424

1424

1424

1130

Alsó sütés;
légkeverés +
grill; légkeverés +
grill + alsó sütés;
körfűtőszál +
légkeverés; grill;
világítás; felső
sütés; felső sütés
+ alsó sütés; felső
sütés + grill

Alsó sütés,
légkeverés + grill
+ alsó sütés,
légkeverés + felső
sütés + alsó sütés,
grill, felső + alsó
sütés, felső sütés
+ grill

Alsó sütés;
légkeverés;
légkeverés +
grill; légkeverés +
grill + alsó sütés;
körfűtőszál +
légkeverés; grill;
világítás; felső
sütés; felső sütés
+ alsó sütés; felső
sütés + grill

Légkeverés +
alsó sütés; grill +
forgónyárs; alsó
sütés

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Aláépíthető

594x594x567

594x594x567

594x594x567

590x594x560

31,1

30,2

32,8

30,5

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Nincs

Van

Van

Nincs
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Sütés-főzés

Főzőlapok
Elektromos főzőlapok

Modell
Termékszám (PNC)

EHH8945FOG

EHH6540FOK

EHH6340FXK

EHG6341FOK

EHF6547FXK

EHF6241FOK

949 596 056

949 596 045

949 596 134

949 596 023

949 596 136

949 596 001

Típusazonosító

EHH8945FOG

EHH6540FOK

EHH6340FXK

EHG6341FOK

EHF6547FXK

EHF6241FOK

Főzőlap típusa

Teljes indukciós

Teljes indukciós

Teljes indukciós

Vegyes indukciós

Üvegkerámia

Üvegkerámia

–

–

–

–

–

–

4 oldalon
lekerekített

4 oldalon
lekerekített

4 oldalon
lekerekített

4 oldalon
lekerekített

4 oldalon
lekerekített

4 oldalon
lekerekített

Keret
Keret típusa
Üveg színe
Vezérlés

Vezérlésopciók

Biztonság
Bal első zóna
Bal első zóna teljesítménye/átmérője
Bal hátsó zóna

Sötétszürke

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Fekete

Csúszókapcsoló

Csúszókapcsoló

Elektronikus

Elektronikus

Csúszókapcsoló

Elektronikus

Maradékhő-kijelzés
Maradékhő-kijelzés
Maradékhő-kijelzés
3 lépésben,
3 lépésben,
3 lépésben,
hangjelzés,
hangjelzés,
Hangjelzés,
Hangjelzés,
hangjelzés,
automatikus
automatikus
automatikus
automatikus
automatikus
felmelegítés,
felmelegítés,
felmelegítés,
felmelegítés,
felmelegítés,
gyorsfőző,
gyorsfőző,
gyermekzár, Count
gyorsfőző,
gyorsfőző,
Gyermekzár,
Bridge funkció,
gyermekzár,
up időzítő, öko
gyermekzár, Count
gyermekzár,
maradékhő-kijelzés
gyermekzár, Count
időzítő, billentyűzár,
billentyűzár,
up időzítő, öko
billentyűzár,
up időzítő, öko
percszámláló,
percszámláló,
percszámláló,
időzítő, billentyűzár,
időzítő, billentyűzár,
maradékhőmaradékhő-kijelzés, maradékhő-kijelzés,
percszámláló,
percszámláló,
kijelzés, hangjelzés
Stop+go, időzítő
Stop+go
hangjelzés
hangjelzés
kikapcsolás,
kikapcsolás,
kikapcsolás,
Stop+go, időzítő
Stop+go, időzítő
Stop+go, időzítő
Automatikus
Automatikus
Automatikus
Automatikus
Automatikus
Automatikus
kikapcsolás
kikapcsolás
kikapcsolás
kikapcsolás
kikapcsolás
kikapcsolás
Hilight, háromkörös, Kétkörös, kör alakú,
kör alakú
Hilight

Indukciós

Indukciós

Indukciós

Indukciós

1400/2500 W/
145 mm

2300/3700 W/
210 mm

2300/3700 W/
210 mm

2300/3700 W/
210 mm

800/1600/2300 W/
120/175/210 mm

750/2200 W/
120/210 mm

Indukciós

Indukciós

Indukciós

Hilight

Hilight

Hilight

2300/3700 W/
210 mm

1800/2800 W/
180 mm

1800/2800 W/
180 mm

1200 W/145 mm

1200 W/145 mm

1200 W/145 mm

Középső első zóna

–

–

–

–

–

–

Középső első zóna teljesítménye/
átmérője

–

–

–

–

–

–

Középső hátsó zóna

–

–

–

–

–

–

Középső hátsó zóna teljesítménye/
átmérője

–

–

–

–

–

–

Hilight

Hilight

1200 W/145 mm

1200 W/145 mm

Bal hátsó zóna teljesítménye/átmérője

Jobb első zóna
Jobb első zóna teljesítménye/átmérője
Jobb hátsó zóna
Jobb hátsó zóna teljesítménye/átmérője
Teljesítmény (W)
Teljesítmény gáz (W)

Indukciós

Indukciós

Indukciós

Indukciós

2300/3200 W/
180x210 mm

1400/2500 W/
145 mm

1400/2500 W/
145 mm

Indukciós

Indukciós

Indukciós

2300/3200 W/
180x210 mm

1800/2800 W/
180 mm

1800/2800 W/
180 mm

1400/2500 W/
145 mm
Kétkörös, kör alakú,
Hilight
700/1700 W/
120/180 mm

7400

7400

7400

6600

7100

6400

–

–

–

–

–

–

Kétkörös, ovális,
Hilight
1500/2400 W/
170x265 mm

Hilight
1800 W/180 mm

Feszültség (V)

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Beépíthetőség

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Szélesség (mm)

780

590

590

590

590

590

Mélység (mm)

520

520

520

520

520

520

Beépítési magasság (mm)

50

55

55

55

38

38

Kivágás szélessége (mm)

750

560

560

560

560

560

Kivágás mélysége (mm)

490

490

490

490

490

490
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Elektromos főzőlap

EHF6240XXK

Gázfőzőlapok

Modell

EGT6342NOK

Dominó főzőlapok

EGG7352NOX

EGG6242NOX

EHF3920BOK

EGG3322NOX

949 596 137

Termékszám (PNC)

949 620 901

949 630 486

949 620 911

949 738 686

949 738 193

EHF6240XXK

Típusazonosító

EGT6342NOK

EGG7352NOX

EGG6242NOX

EHF3920BOK

EGG3322NOX

Főzőlap típusa

Üvegkerámia

Gáz

Üvegkerámia
Rozsdamentes acél
Promise XL
Fekete
Elektronikus

Gáz

Gáz

Gáz

Keret

–

–

–

Keret típusa

–

–

–

Üveg színe
Vezérlés
Vezérlésopciók
Biztonság
Bal első zóna

Gyermekzár,
maradékhő-kijelzés

Bal első zóna teljesítménye/
átmérője
Bal hátsó zóna
Bal hátsó zóna teljesítménye/
átmérője

Automatikus
kikapcsolás
Hilight
2300 W/210 mm
Hilight
1200 W/145 mm

–

Gomb

Gomb

–

–

–

–

–

Égésbiztosító

Égésbiztosító

Égésbiztosító

–

Égésbiztosító

Gázégő

Gázégő

Gázégő

–

–

1000 W/54 mm

1900 W/70 mm

2000 W/70 mm

–

–

Gázégő

Gázégő

Gázégő

–

–

2900 W/100 mm

1900 W/70 mm

2000 W/70 mm

–

–

–

–

Hilight

Gázégő

–

–

–

1200 W/145 mm

1000 W/48mm

Középső hátsó zóna

–

Gázégő

–

Hilight

Gázégő

Középső hátsó
zóna teljesítménye/átmérője

–

3000 W/1000 mm

–

1700 W/180 mm

3000 W/98 mm

Gázégő

Gázégő

Gázégő

–

–

1800 W/70 mm

1000 W/54mm

1000 W/54mm

–

–

Gázégő

Gázégő

Gázégő

–

–

1800 W/70 mm

3000 W/100 mm

3000 W/100 mm

–

–

–

–

–

2900

–

Jobb első zóna
Jobb első zóna teljesítménye/
átmérője
Jobb hátsó zóna

Teljesítmény (W)

1200 W/145 mm

Fekete

–

–

Hilight

–
Gomb

Középső első zóna

–

–

–
Gomb

Középső első
zóna teljesítménye/átmérője

Jobb hátsó zóna teljesítménye/
átmérője

–

–
Gomb

Teljesítmény gáz (W)

7500

10 800

8000

–

4000

Feszültség (V)

230

230

230

230

230

Beépíthetőség

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Szélesség (mm)

590

744

594

290

290

Mélység (mm)

520

510

510

510

510

Hilight

Beépítési magasság (mm)

30

32

33

41

30

1800 W/180 mm

Kivágás szélessége (mm)

560

560

560

270

270

Kivágás mélysége (mm)

480

480

480

490

490

6500
–
220-240
Beépíthető
576
516
38
560
490
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Sütés-főzés

Szagelszívók
Sziget

Kéményes

Modell

EFA50700X

EFB90550DX

EFB60550DX

EFC90151X

EFC60151X

Termékszám (PNC)

942 122 767

942 492 565

942 492 564

942 492 636

942 492 637

Típusazonosító

EFA50700X

EFB90550DX

EFB60550DX

EFC90151X

EFC60151X

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Beszállító védjegye
Terméktípus

Szagelszívó

Szagelszívó

Szagelszívó

Szagelszívó

Szagelszívó

Levegőelvezetés

150

150

150

150

150

Teljesítmény (max.)

559

470

470

430

430

–

530

530

–

–

Elektronikus
érintőkapcsoló

Elektronikus
érintőkapcsoló

Elektronikus
érintőkapcsoló

Mechanikus
csúszókapcsoló

Mechanikus
csúszókapcsoló

Nincs

Van

Van

Van

Van

Alumíniumkazetta

Alumíniumkazetta

Alumíniumkazetta

Alumíniumkazetta

Alumíniumkazetta

1

3

2

3

1

Teljesítmény (intenzív)
Vezérlés típusa
Kivezetés
Szűrő típusa
Zsírszűrő
Zsírszűrő-telítettségkijelzés
Szénszűrő

Nincs

Van

Van

Nincs

Nincs

Alaptartozék

Alaptartozék

Alaptartozék

Rendelhető

Rendelhető

Szénszűrő-telítettség kijelzés

Nincs

Van

Van

Nincs

Nincs

Szénszűrő típusa

type14

EFF72

EFF72

EFF75

EFF75

Világítás teljesítménye

20

20

20

28

28

Égők száma

2

2

2

2

1

Világítás típusa

Halogén

Halogén

Halogén

Halogén

Halogén

Sebességfokozat

3

3+Intensive

3+Intensive

3

3

Zajszint (max.) [dB(A)]

70

63

63

67

67

Zajszint (min.) [dB(A)]

51

46

46

53

53

Zajszint intenzív módban [dB(A)]

–

66

66

–

–

Zajszint (max.) levegőkeringetés módban [dB(A)]

70

61

61

71

71

Zajszint (min.) levegőkeringetés módban [dB(A)]

51

45

45

65

65

–

–

–

Nincs

Nincs

Van

Van

Van

Van

Van

Beépítés módja

Sziget

Kéményes

Kéményes

Kéményes

Kéményes

Magasság (mm)

540

800

800

620

620

Szélesség (mm)

483

898

598

898

598

Mélység (mm)

483

470

470

471

471

Távirányító
Levegőkeringtetés
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Teleszkópos

EFP6440X

EFP6411X

942 122 687

942 122 688

EFP6440X

EFP6411X

Electrolux

Electrolux

Szagelszívó

Szagelszívó

120

120

390

230

–

–

Mechanikus
csúszókapcsoló

Mechanikus
csúszókapcsoló

Van

Van

Alumíniumkazetta

Alumíniumkazetta

2

1

Nincs

Nincs

Rendelhető

Rendelhető

Nincs

Nincs

type303

type303

28

28

2

2

Halogén

Halogén

3

3

69

58

55

49

–

–

70

64

63

53

Nincs

Nincs

Van

Van

Teleszkópos

Teleszkópos

173

173

598

598

295

295
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Sütés-főzés

Mikrohullámú sütők
Mikrohullámú sütők

Modell
Termékszám (PNC)
Beszállító védjegye

EMS26204OX

EMS17006OX

947 608 605

947 608 602

Electrolux

Electrolux

EMS26204OX

EMS17006OX

Mikrohullámú sütő

Mikrohullámú sütő

2400

1200

Grill, mikrohullám,
mikrohullám és grill

Mikrohullám

Kiolvasztási súly

Kenyér, hús,
szárnyas, hal

Kenyér, hal, hús,
szárnyas, hal

Grillteljesítmény

1000

–

Típusazonosító
Terméktípus
Leadott teljesítmény
Főzési módok

Vezérlőgombok száma
Teljesítmény (W)
Teljesítményfokozatok
Hangjelzés
Időzítő típusa
Beépíthetőség

1

1

900

800

5

5

Program végén

Program végén

Vezérlőgomb,
90 perc

Vezérlőgomb,
90 perc

Teljesen beépíthető Teljesen beépíthető

Szélesség (mm)

594

594

Mélység (mm)

437

316

Magasság (mm)

459

371

Beépítési magasság (mm)

450

360
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Kompakt készülék
Kávéfőző

Modell
Termékszám (PNC)
Beszállító védjegye
Típusazonosító
Terméktípus
Világítás
Beépíthetőség

EBC54503OX
942 401 201
Electrolux
EBC54503OX
Kávéfőző
LED
Beépíthető

Beépítési magasság (mm)

450

Magasság (mm)

455

Szélesség (mm)

594

Mélység (mm)

361

Nettó súly (kg)

25

Csomagolás magassága (mm)

540

Csomagolás szélessége (mm)

660

Csomagolás mélysége (mm)

510

Bruttó súly (kg)

29
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Hűtés-fagyasztás

Hűtők
Kombinált hűtő-fagyasztók

Borhűtő

ENG2917AOW

ENN2853AOW

ENN2913CDW

ENN2901ADW

ENN2900ACW

ERW3313AOX

Termékszám (PNC)

925 701 707

925 771 758

925 696 701

925 692 954

925 692 958

923 802 017

Beszállító védjegye

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Kombinált hűtőfagyasztó

Kombinált hűtőfagyasztó

Kombinált hűtőfagyasztó

Kombinált hűtőfagyasztó

Kombinált hűtőfagyasztó

Borhűtő

A+++

A+

A+

A+

A+

A

156

309

310

310

310

170

Hűtőtér nettó űrtartalma (l)

205

210

210

210

210

325

Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)

75

58

70

70

70

–

Fagyasztótér csillagbesorolása

–

–

–

–

–

–

Statikus

Frost free

Statikus

Statikus

Statikus

–

Hőmérséklet-emelkedési idő (óra)

24

21

24

24

24

–

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)

13

4

13

4

4

–

Modell

Típusazonosító
Terméktípus
Energiahatékonysági osztály
Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás
szabványos teszteredmények alapján.
A tényleges energiafogyasztás függ a készülék
elhelyezésétől és használatának módjától.

Fagyasztótér-technológia

Klímaosztály

Zajszint [dB(A)]
Kivitel
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
Nettó súly (kg)
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SN-N-ST (Ezt
SN-N-ST-T (Ezt
SN-N-ST-T (Ezt
SN-N-ST-T (Ezt
SN-N-ST-T (Ezt
SN-N-ST-T (Ezt
a készüléket 10 °C a készüléket 10 °C a készüléket 10 °C a készüléket 10 °C a készüléket 10 °C a készüléket 10 °C
és 43 °C környezeti és 43 °C környezeti és 43 °C környezeti és 43 °C környezeti és 43 °C környezeti és 38 °C környezeti
hőmérsékleten
hőmérsékleten
hőmérsékleten
hőmérsékleten
hőmérsékleten
hőmérsékleten
való használatra
való használatra
való használatra
való használatra
való használatra
való használatra
tervezték.)
tervezték.)
tervezték.)
tervezték.)
tervezték.)
tervezték.)
34

40

35

36

36

34

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

1764x556x542

1772x540x547

1772x540x547

1772x540x547

1772x540x547

1772x540x540

60

57.5

59

57

57

72

FagyasztóHűtőszekrények szekrény

Fagyasztószekrény

Hűtőszekrények

ERX3313AOX

EUX2243AOX

ERN3313AOW

ERN2201FOW

ERN1401FOW

ERN1200FOW

ERN1300AOW

EUN1101AOW

923 804 003

922 745 003

923 800 754

923 435 051

933 016 047

933 030 008

933 028 009

922 765 028

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Hűtőszekrény

Fagyasztószekrény

Hűtőszekrény

Hűtőszekrény

Hűtőszekrény

Hűtőszekrény

Hűtőszekrény

Fagyasztószekrény

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

152

321

152

236

202

193

125

207

330

–

330

193

118

97

130

–

–

208

–

–

–

–

–

94

–

–

–

****

****

****

–

–

–

Frost free

–

–

–

–

–

Statikus

–

21

–

12

12

13

–

20

–

20

–

2

2

2

–

16

SN-N-ST (Ezt
SN-N-ST-T (Ezt
SN-N-ST (Ezt
SN-N-ST (Ezt
SN-N-ST (Ezt
SN-N-ST (Ezt
SN-N-ST (Ezt
SN-N-ST-T (Ezt
a készüléket 10 °C a készüléket 10 °C a készüléket 10 °C a készüléket 10 °C a készüléket 10 °C a készüléket 10 °C a készüléket 10 °C a készüléket 10 °C
és 38 °C környezeti és 43 °C környezeti és 38 °C környezeti és 38 °C környezeti és 38 °C környezeti és 38 °C környezeti és 38 °C környezeti és 43 °C környezeti
hőmérsékleten
hőmérsékleten
hőmérsékleten
hőmérsékleten
hőmérsékleten
hőmérsékleten
hőmérsékleten
hőmérsékleten
való használatra
való használatra
való használatra
való használatra
való használatra
való használatra
való használatra
való használatra
tervezték.)
tervezték.)
tervezték.)
tervezték.)
tervezték.)
tervezték.)
tervezték.)
tervezték.)
34

40

34

36

38

40

38

36

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

1772x540x540

1772x540x540

1772x540x547

1218x540x549

873x540x549

815x560x550

815x560x550

873x540x549

62.5

60.5

59.5

43

32

31

29

34
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Mosogatás

Mosogatógépek
60 cm, beépíthető

ESI68070XR

ESI67070XR

ESI66065XR

ESI65060XR

ESI64030X

ESI63020X

Termékszám (PNC)

911 428 001

911 424 002

911 426 002

911 426 011

911 523 001

911 529 059

Beszállító védjegye

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

ESI68070XR

ESI67070XR

ESI66065XR

ESI65060XR

ESI64030X

ESI63020X

Modell

Típusazonosító
Terméktípus

Mosogatógép

Mosogatógép

Mosogatógép

Mosogatógép

Mosogatógép

Mosogatógép

Kapacitás
(szabványos terítékben kifejezve normál
tisztítási ciklus esetében)

12

12

12

12

12

12

Energiahatékonysági osztály

A+

A+

A+

A+

A

A

287

287

279

279

307

311

Szabványos ciklus energiafogyasztása
(kWh)

1,02

1,02

0,99

0,99

1,08

1,08

Energiafogyasztás kikapcsolt
üzemmódban (W)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott
üzemmódban (W)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,99

1,9

2744

2744

3024

3024

3640

4200

A

A

A

A

A

A

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Programidő normál tisztítási ciklus
esetén (min.)

170

170

155

155

155

135

Bekapcsolva hagyott üzemmód
időtartama (min.)

10

10

10

10

–

–

Zajszint [dB(A)]

41

43

47

47

49

49

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás, amely 280
hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson
és az alacsony villamosenergia-fogyasztású
üzemmódokon alapul. A tényleges
energiafogyasztás a készülék üzemeltetési
módjától függ.

Éves vízfogyasztás
Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál
tisztítási cikluson alapul. A tényleges
vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától
függ.

Szárítóhatékonysági osztály
Szárítóhatékonysági osztály a G-től
(legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb)
terjedő skálán

Referenciaprogram
Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási
ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon
található tájékoztatás vonatkozik, hogy e program
átlagosan szennyezett konyhai edények
tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia- és
vízfogyasztás együttes ﬁgyelembevétele esetén ez
a leghatékonyabb program.

Kivitel
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
Nettó súly (kg)
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Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

818x596x575

818x596x575

818x596x575

818x596x575

818x596x575

818x596x575

50

44,8

40,11

39,8

35,86

37,22

60 cm, teljesen beépíthető

45 cm, beépíthető

45 cm, teljesen beépíthető

ESL6601RO

ESL6350LO

ESL6200LO

ESI47500XR

ESI46500XR

ESI44500XR

ESL4550RO

ESL4300RO

911 437 022

911 536 022

911 539 075

911 664 006

911 666 001

911 663 003

911 674 015

911 675 004

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

Electrolux

ESL66601RO

ESL6350LO

ESL6200LO

ESI47500XR

ESI46500XR

ESI44500XR

ESL4550RO

ESL4300RO

Mosogatógép

Mosogatógép

Mosogatógép

Mosogatógép

Mosogatógép

Mosogatógép

Mosogatógép

Mosogatógép

12

12

12

9

9

9

9

9

A++

A+

A

A

A

A

A+

A+

256

279

311

237

237

237

220

220

0,91

0,99

1,08

0,84

0,84

0,84

0,78

0,78

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2745

3640

4005

2380

2380

2380

2268

2268

A

A

A

A

A

A

A

A

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

170

155

135

161

161

161

177

177

10

10

–

10

10

10

10

10

44

48

51

45

47

49

47

49

Beépíthető

Teljesen beépíthető Teljesen beépíthető Teljesen beépíthető

Beépíthető

Beépíthető

Teljesen beépíthető Teljesen beépíthető

818x596x550

818x596x555

818x596x555

818x446x575

818x446x575

818x446x575

818x446x550

818x446x550

38,62

37,18

37,18

35

33

32.7

34,61

34,21
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Mosás

Mosógép
Mosógép

Modell

EWG147410 W

Termékszám (PNC)

914 528 133

Beszállító védjegye

Electrolux

Típusazonosító
Terméktípus
Maximális töltőtömeg (kg)
Energiahatékonysági osztály

EWG147410 W
Mosógép
7
A++

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
teszteredmények alapján. A tényleges
energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és
használatának módjától.

190,0

Éves energiafogyasztás
Normál 60 °C-os pamutprogram

1,01

Éves energiafogyasztás
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet

0,78

Éves energiafogyasztás
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet

0,61

Energiafogyasztás kikapcsolt
üzemmódban (W)

0,10

Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott
üzemmódban (W)

1,60

Éves vízfogyasztás
Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és
40 °C-os pamutprogram esetében teljes és
részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson
alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék
üzemeltetési módjától függ.

10 469

Centrifugálási hatékonysági osztály
Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től
(legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő
skálán.

Centrifugálási sebesség
(ford./perc)

B

1400

Referenciaprogram
A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 40 °C-os
pamutprogram az a normál mosási program, amelyre a
címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik,
e programok alkalmasak az áltagosan szennyezett pamut
ruhanemű mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás
szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb programok.

Programidő (perc)
normál 60 °C-os pamutprogram

Pamut 60 °C
normál és fél töltet,
pamut 40 °C fél
töltet

180

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet

–

Programidő (perc)
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet

149

Bekapcsolva hagyott üzemmód
időtartama (perc)

5

Zajszint – mosás [dB(A)]

56

Zajszint – centrifugálás [dB(A)]

74

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)

820x596x544

Nettó súly (kg)

90

60,4

Vigyen ön is egy csepp professzionális
inspirációt a konyhájába! Látogasson el a
www.electrolux.hu
oldalra.
Vagy nézze meg az Inspiration család
többi modelljét.

Szabadonálló tűzhelyek 2012–2013

Electrolux hűtő-fagyasztó katalógus
2012-2013

Professzionális megoldások
otthonra.
Az új Inspiration termékcsalád

Napokkal tovább tartó
frissesség
Hűtőkészülékek professzionális
hűtéstechnológiával

Professzionális megoldások
otthonra
Az új Inspiration termékcsalád

Egyszerűen ﬁnom
A gőz és a forró levegő
együttes eredményeként

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).

PNC: 801406609

Az Ön Electrolux viszonteladója

