
Beépíthető 
készülékek
2018
Konyhastúdiók



Konyha

Sütés-főzés

Sütők ..................................................................38

Mikrohullámú sütők .....................................55

Kompakt készülékek ..................................59

Kompakt kávéfőző ......................................60

Melegen tartó fiók ........................................ 61

Elektromos főzőlapok ................................66

Gázfőzőlapok ............................................... 78

Tartozékok főzőlapokhoz  
és sütőkhöz .....................................................83

Szagelszívók ..................................................86

Mosogatás

Mosogatógépek ........................................ 100

Hűtés-fagyasztás

Kompakt borhűtő ......................................... 61

Kombinált hűtő-fagyasztók ...................116

Hűtőszekrények ...........................................123

Fagyasztószekrény ....................................125

Mosás

Mosógép.........................................................126

Merítsen inspirációt!
A termékcsaládról

54



A termékcsaládról

Olyan frissen veheti ki az 
élelmiszereket a hűtőből, 
mintha tegnap vásárolta 
volna őket (akkor is, ha 
múlt héten pakolta be a 
zöldségeket és a húsokat). 
Kombinált gőzprogramokon 
süthet otthon, miközben 
sütője automatikusan beállítja 
a gőz és a forró levegő 
megfelelő arányát. A piszkos 
lábosok, serpenyők, bögrék 
és evőeszközök gond nélkül 
beférnek a mosogatógépbe, 
ahonnan tökéletesen tisztán 
szedheti ki őket. Sőt, a 
mosogatógép mostantól 
segít kipakolni az edényeket!

Mindemellett öröm lesz 
mostantól a mosás is, nem 
pedig külön program a 
hétvégén. A mosógépek 
nem csupán tisztára mossák 
ruhákat, de gondoskodnak is 
róluk. Ápolják a legfinomabb 
szövetekből készült 
holmikat is. Ráadásul éppen 
annyi vizet és energiát 
fogyasztanak, amennyit 
feltétlenül szükséges. Emellett 
időt spórolnak Önnek is – 
például felére csökkentik a 
vasalásra fordított időt.

Több mint 100 éve tervezük 
és fejlesztünk professzionális 
készülékeket, közösen a 
világ legjobb séfjeivel és 
ruhaápolási szakértőivel. 
Erre a tudásra, tapasztalatra 
és professzionális  
technológiára építve 
alkottuk meg az Inspiration 
termékcsaládot, hogy 
Ön is élvezhesse otthon, 
a professzionális 
megoldások előnyeit. 
Éljen az új lehetőségekkel, 
és használja ki azokat!

Inspiration
termékcsalád az Electroluxtól    
Újraértelmeztük 
a modern élet fogalmát
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Események

Találkozzunk 
a Gourmet 
Fesztiválon!
Imádunk enni, szeretünk főzni! Ezért vagyunk 
2014 óta aktív partnere, kiemelt támogatója 
a Gourmet Fesztiválnak.

A hazai gasztronómia legjava, egy időben, egy 
helyen. Ezt jelenti a Gourmet Fesztivál, mely 2017-ben, 
6. alkalommal vonultatta fel az ország – sőt, már 
a környező országok - legjobb éttermeit, borászatait, 
cukrászdáit, csokoládé-műhelyeit.

Az Electrolux minden évben saját gasztro sátorral, 
a nagy színpadon pedig mobil konyhával jelenik meg. 
Electrolux indukciós főzőlapok, kombi gőzsütők, és 
Assistent robotgépek dolgoznak a fesztivál elismert 
séfjeinek keze alá a gasztro színpadon, ahol 
folyamatosan pörögnek az események - látványos 
főzőshow-k és izgalmas bemutatók váltják egymást.

2016 óta már nem csak kóstolni, de főzni és sütni is 
lehet a Gourmet Fesztiválon a Gourmet Workshop by 
Electrolux konyhában. Az érdeklődők – előzetes 
regisztrációt követően – vehetnek részt az előre 
meghirdetett workshopokon, melyet a hazai és 
nemzetközi gasztronómia elismert képviselői 
tartanak.
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Adjon hozzá 
egy kis gőzt!

A termékcsaládról

Könnyedén készíthet csodálatos fogásokat egy Electrolux 
gőzsütőben. Csak adjon egy kis gőzt a forró levegőhöz. 
Az ételek megőrzik természetes nedvességtartalmukat, nem 
száradnak ki. Az ízek sokkal intenzívebbek, a színek élénkebbek 
lesznek. A forró levegő gyorsabban és egyenletesebben járja 
át az ételeket, ezért hamarabb megsülnek.

A különleges sütőprogramok és extra funkciók (például 
kelesztés, aszalás, tartósítás, melegen tartás) mellett egy 
gőzsütő képes mindarra, amit egy hagyományos, multifunkciós 
sütő is tud. Süthet, piríthat, grillezhet benne, de akár lassú 
sütésre, és az ételek felmelegítésére is használhatja.

Ropogós kenyér 
otthon, a sütőből
Egy PlusSteam funkciós 
Electrolux sütő mindent 
tud, amit egy multifunkciós 
sütőtől elvár. Nagy a 
sütőtere, egyenletesen süt, 
többféle sütőprogrammal 
rendelkezik. Ugyanakkor 
a PlusSteam (extra 
gőz) funkcióval minden 
eddiginél finomabb 
kenyeret, pogácsát, pizzát, 
piskótát vagy akár sajtos 
rudat is süthet benne.

A kenyér és a péksüti is 
sokkal finomabb lesz, ha 
egy kis gőz is éri, miközben 
sül. A gőz finoman átjárja, 
és megemeli a sütőtérben 
a tésztát, ezért a kelt 
tészták, piskóták, felfújtak 
is szépen feljönnek, a 
kenyerek belül puhák, kívül 
ropogósak lesznek, és 
nem ragadnak rá a tepsire. 
Mindez mostantól csak egy 
gombnyomásra van.

Fantasztikus ízek 
a gőzsütőkből
Szereti a pizza ropogós 
vagy a focaccia puha 
tésztáját? Vagy inkább 
egy csodálatosan 
könnyű desszert hozza 
lázba? Netán egy szaftos 
hússzelet az, aminek nem 
tud ellenállni? Esetleg 
élénk színű, roppanós 
zöldségekre vágyik? Nos, 
bármit elkészíthet otthon. 
Pont olyan lesz az íze és az 
állaga, ahogy Ön szereti. 
Csak adjon hozzá egy 
kis gőzt. Hogy pontosan 
mennyit, azt bízza egy 
Electrolux kombinált 
gőzsütőre.

A kombinált gőzsütőkben 
3 féle gőzprogram 
van, melyek különböző 
mennyiségű gőzt 
generálnak a sütőtérben. 
Ezért zöldség párolásra, 
tésztaételek, felfújtak 
készítéséhez, és hússütésre 
is nagyon jól használhatók.

SousVide program 
ínyenceknek
A legmagasabb 
felszereltségű gőzsütőkben 
a 3 kombinált gőzprogram 
mellett SousVide (szuvid) 
program is van, melyekkel 
a legjobbat hozhatja ki 
minden alapanyagból.

Szuvidolás során az 
alapanyagok a fűszerekkel 
együtt egy vákuumtasakba 
vannak zárva, így 
párolódnak a gőzben. 
Az étel nem érintkezik a 
levegővel, ezért a speciális 
kémiai folyamatok során az 
ízek hihetetlenül intenzívek 
lesznek. Mivel alacsony 
hőmérsékleten párolódik 
az étel, varázslatosan 
porhanyós lesz az állaga.
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Az Electrolux gőzsütők megfelelő arányban kombinálják 
a gőzt és a forró levegőt, ezért az ételek íze és állaga 
minden alkalommal tökéletes lesz. Az alábbiakban röviden 
összefoglaltuk a különféle gőzprogramok előnyeit, 
és megmutatjuk, mi a különbség a gőzsütők között.

Multifunkciós sütő PlusSteam funkcióval

CombiSteam gőzsütő - 25% gőz programmal

CombiSteam Deluxe gőzsütő - 25%, 50% és 100% gőz programokkal

CombiSteam Pro gőzsütő - 25%, 50%, 100% gőz programokkal és SousVide funkcióval

A termékcsaládról

Hozza ki a legjobbat 
az ételekből!

Gőzfunkció 
(PlusSteam)
A sütőprogram 
első 15 percében 
gőz képződik a 
sütőtérben, mely 
finoman átjárja 
és megemeli 
a tésztát. Ezt 
követően a 
forró levegő 
ropogósra süti       
a tészta felületét. 
Kifejezetten 
kenyerek, 
péksütemények 
készítéséhez 
ajánljuk.

25% gőz
A forró levegőhöz 
egy kis gőz is 
keveredik a 
sütőtérben, ezért 
belül omlós, kívül 
aranybarna és 
ropogós lesz 
minden étel. 
Ropogós héjú 
házi kenyerekhez, 
húsokhoz, egytál- 
ételek készítéséhez 
ajánljuk.

50% gőz
A nagy 
nedvességtartalmú 
ételek, például 
a pástétomok, 
felfújtak 
csodálatosan 
szaftosak, 
könnyű állagúak 
maradnak. Friss 
és fagyasztott 
készételekhez, 
melegítéshez is 
ajánljuk.

100% gőz
Egészségesek 
és finomak 
lesznek az ételek, 
ráadásul gyorsan 
elkészülnek. 
Halhoz, rizshez, 
kuszkuszhoz, 
gyümölcsös 
ételekhez és 
roppanós 
zöldségekhez 
ajánljuk.

Sous vide
Az alapanyagok 
a fűszerekkel 
együtt, egy 
vákuum tasakba 
zárva, alacsony 
hőmérsékleten, 
hosszú ideig 
párolódnak a 
sütőben. Ettől 
hihetetlenül 
intenzív lesz 
az étel íze, és 
fantasztikusan 
finom lesz az 
állaga.

**

*SousVide programon készült ételek.
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A leggyorsabb út 
a finom ízekhez

Sütés-főzés

Az indukciós főzőlap gyorsaságban felveszi a versenyt a gázlapokkal, de 
sokkal biztonságosabb és  energiatakarékosabb főzni rajta. Maga a főzőlap 
nem forrósodik fel, ezért nem égeti meg a kezét, ha véletlenül hozzáér, és 
nem szökik el az energia (hő) az edény feneke mellett. Ráadásul takarítani 
is sokkal egyszerűbb, mint az elektromos és gázlapokat. Ha kifut az étel, 
egy nedves kendővel könnyedén letörölheti. 

A séfek a világ minden táján szívesen főznek indukciós főzőlapon, mert 
nagyon pontosan tudják szabályozni a hőfokot. Indukciós főzőlapon 
piríthat nagy hőfokon húst, vagy olvaszthat nagyon alacsony hőfokon 
csokoládét. Kreativitásának csak képzelete szabhat határt.

Az Infinite főzőlapok egyenletesen melegítik fel az edényeket a teljes 
főzőfelületen, függetlenül attól, hogy ovális vagy szögletes edényben főz. 
Így nem lesz nyers a sült hús egyik része, miközben a másik már 
szinte megég. 

Ha extra nagy méretű edényben főz, 
össze is kapcsolhat két egymás 
felett lévő főzőzónát. Ez a Bridge 
funkció. Így egy nagy főzőfelületet kap, 
melynek egyszerűen változtathatja a 
hőfok beállításait.

7 érv az indukciós főzőlapok mellett

Használhatom 
az edényeimet indukciós 
főzőlapon?
Ezt könnyedén 
megállapíthatja Ön is. 
Tegyen egy mágnest 
edénye fenekére. Ha rajta 
marad a mágnes, akkor 
az edényben van vas, így 
használható indukciós 
főzőlapon. A legtöbb acél 
és öntöttvas főzőedény 
használható, de az 
alumínium, réz, üveg és 
egyes rozsdamentes acél 
edények nem használhatók 
az indukciós főzőlapokon.

Könnyen tisztítható
A főzőfelület nem forrósodik 
fel, ezért könnyen letörölheti 
a szennyeződéseket egy 
nedves kendővel.

Gyors
Az indukciós főzőlap 
közvetlenül az edényt, s 
ezáltal az ételt melegíti. Így 
hamarabb végez a főzéssel.

Precíz hőfokszabályozás
Azonnal és precízen 
szabályozhatja a hőfokot. 
A főzőlap gyorsan reagál 
minden hőfokváltozásra.

1. 4. 

7. 
2. 

5. 

3. 

6. Energiatakarékos
Csak azt melegíti, amit 
valóban melegíteni kell: 
az edényt. Nem szökik 
el a hő (és ezzel együtt 
a melegítéshez használt 
energia) az edény feneke 
mellett.

Biztonságos
Még ha be is van kapcsolva, 
csak akkor melegít, amikor 
ráteszi az edényt. A főző-
zóna nem forrósodik fel, 
ezért ha véletlenül 
hozzáér, nem égeti 
meg a kezét.

Szép
Egy indukciós főzőlap 
különböző stílusú 
konyhákban is jól mutat.

Változatosan 
használható
Sokféle különleges 
edényt használhat 
a főzéshez.
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Mosogatás

Az Electrolux ComfortLift mosogatógép a világon 
elsőként segít Önnek be- és kipakolni az edényeket, 
így minden eddiginél kényelmesebbé teszi a 
mosogatást. A gép alsó kosarát derékmagasságig 
felemelheti, így nem kell többé hajolgatnia ahhoz, 
hogy hozzáférjen az edényekhez. A mosogatás így 
kényelmesebb lesz, mint valaha, az edényeket 
pedig ragyogóan tisztán és foltmentesen veheti ki 
a mosogatógépből.

Mosogatás 
egy magasabb 
szinten

ComfortLift™

Sosem volt még ilyen 
kényelmes a mosogatógép 
be- és kipakolása
A ComfortLift mosogató-
gép egyedülálló módon 
segít Önnek az edények 
be- és kipakolásában. Az 
alsó kosarát ugyanis fel 
lehet emelni kényelmesen 
elérhető magasságba, 
majd egyszerűen vissza 
lehet csúsztatni eredeti 
pozíciójába. Az alsó 
kosarat elég csak egy 
kicsit meghúzni, és egy 
lift felemeli. Akkor is, 
amikor tele van piszkos 
edényekkel. A lift le is 
engedi a megpakolt 
kosarat, amihez mindössze 
a kosár fogantyúja mellett 
lévő kart kell előre tolni, 
miközben a fogantyút 
felhúzva tartja.

Mehet minden 
a mosogatógépbe!
Nem számít, mi 
mindent pakolt bele 
mosogatógépébe – 
a zsíros serpenyőktől  a 
törékeny üvegpoharakig 
– egy RealLife modell 
ragyogóan tisztára mos 
minden edényt. Extra nagy 
és rugalmasan alakítható 
pakolóterének köszönhetően 
nagy mennyiségű piszkos 
edénnyel is megbirkózik.

Az extra szatelit vízkar 
a legzsúfoltabb töltetet is 
hatékonyan tisztítja meg. 
A hagyományos szóró-
karokkal ellentétben a szatelit 
vízkar több irányban mozog, 
így a víz elér a mosogatógép 
minden sarkába. Így minden 
edény csillogóan tiszta lesz.
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Mosogatás

Alacsonyabb 
fogyasztás, 
ugyanaz 
az egyedülálló 
hatékonyság
A legújabb technológiai megoldásoknak köszönhetően 
egy RealLife® mosogatógép automatikusan a töltethez 
igazítja az energia- és vízfogyasztást. Felméri a töltet 
mennyiséget és szennyezettségét, és csak annyi vizet, 
illetve energiát használ a mosogatáshoz, amennyire 
feltétlenül szükség van.
Az Electrolux AirDry rendszerű mosogatógépei ráadásul 
a természetes levegőáramlást használják fel az edények 
foltmentes szárításához.

AirDry: természetes 
szárítás
Az új AirDry technológia 
a természetes levegő- 
áramlást használja 
fel az edények végső 
szárításához. Az ajtó 
10 cm-re kinyílik az utolsó 
szárítási fázisban, és úgy 
is marad, amíg kipakolja a 
gépet. Természetes módon 
szárítja meg az edényeket, 
miközben csökkenti az 
energiafogyasztást.

AutoFlex® program 
— a töltethez igazítja 
a programot
Az AutoFlex® program 
érzékelők segítségével 
méri fel, hogy mennyire 
szennyezett a töltet, és 
ennek megfelelően állítja 
be a megfelelő ciklusokat, 
hogy egyedülállóan tiszta 
legyen minden edény. Ezért 
rendkívül hatékonyan és 
gazdaságosan — minimális 
víz- és energiafogyasztás 
mellett, rövidebb idő alatt 
— dolgozik a készülék.

RealLife® WaterSave 
technológia
Az egyedülálló WaterSave 
technológia segítségével 
a gép minimális mennyiségű 
vízben is képes 
maradéktalanul tisztára 
mosogatni az edényeket. 
Ugyanis az öblítésből 
visszamaradó tiszta vizet 
újra felhasználja a következő 
mosogatási ciklushoz.

RealLife™
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Hűtés-fagyasztás

A jó ízek az alapanyagoknál kezdődnek. Ahhoz, hogy 
valóban jó ízű és gusztusos legyen az étel, amit feltálal, 
jó minőségű és mindenekelőtt friss hozzávalókból 
kell elkészítenie. Az Intelligens NoFrost kombinált 
hűtőszekrényekben hosszabb ideig maradnak frissek 
az ételek, akár hűti, akár fagyasztja azokat.

Hosszan tartó 
frissesség, 
egészségesebb, 
finomabb ételek

CustomFlex™

Tipp #3

Tipp #4

Tipp #2

Friss füge
Tekerje be folpackkal  
a fügét, és tegye  
az egyik ajtózsebbe. 
Így nem nyomódik meg 
a puha gyümölcshús.

Friss zöldbab
A friss zöldbab  
5—7 ºC-on őrzi meg 
legjobban frissességét. 
Tartsa a hűtőajtóban  
az egyik rekeszben, ahol 
optimális a hőmérséklet.

Lágy sajt
Tartsa lezárva a sajtot  
az eredeti csomagolásban 
az egyik ajtózsebben. Így 
megőrzi lágy textúráját.

Tipp #1
Hagyma
Csomagolja papírtörlőbe  
a hagymát, és tartsa  
a hűtőajtóban.  
A hűvös, száraz helyen 
megőrzi frissességét.

Tovább marad friss
Az Intelligens NoFrost 
hűtőkben külön hűtő-
rendszere van a hűtőnek 
és a fagyasztónak. 
Ezért nem a fagyasztó 
hideg, száraz levegője 
hűti a hűtőteret, mint a 
hagyományos NoFrost 
hűtőknél. Ez az ún. 
TwinTech hűtőrendszer 
optimális klímát tart 
fenn a hűtőben (magas 
páratartalmú), így az 
ételek sokáig megőrzik 
frissességüket (nem 
száradnak ki), és a 
fagyasztóban sem rakódik 
le a jég. Például az alma és 
a mángold akár 5, a kivi és 
az eper pedig akár 
3 nappal tovább friss 
marad, mint egy No Frost 
hűtőben.

Pakolja át az ajtózsebeket
A CustomFlex rendszert 
azért alakítottuk ki, hogy 
még inkább testre szabhassa 
hűtőszekrénye pakolóterét. A 
különféle méretű és formájú 
ajtózsebeket úgy pakolhatja 
át az ajtóban, ahogy 
Önnek a legkényelmesebb. 
A kisebb vagy nagyobb 
tárolórekeszeket egyszerűen 

átrakhatja egy másik sínre, 
akár feljebb, akár lejjebb 
lesz éppen jó helyen − mert 
azt, hogy mikor hol van 
jó helyen, azt mindig a 
bepakolt ételek határozzák 
meg. Tarthat bennük friss 
fűszernövényeket, diót 
vagy akár gyümölcsöt. 
Döntse el Ön!
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Sütők
Grillezzen, süssön vagy pirítson 
egyetlen multifunkciós sütőben. 
Vagy lépjen még magasabb 
szintre egy gőzsütővel! Az ételek 
ellenállhatatlanul szaftosak 
lesznek, miközben kívül ropogós 
kérget kapnak.

Sütők
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Kompakt kávéfőző ......................................44

Kompakt borhűtő ........................................45

Melegen tartó fiók .......................................45

Mikrohullámú sütők .....................................47A piktogramok magyarázata a hátsó belső borítón található.



Nedvességérzékelő
Automatikusan beállítja 
az étel elkészítéséhez 
szükséges 
gőzmennyiséget.

Sütők 
Újdonságok
Fedezze fel újításainkat a professzionális 
nedvességérzékelő rendszertől az automatikus 
sütőtisztító programokig. Íme, a sütők néhány 
fontosabb jellemzője! 

Automata (VarioGuide) 
program
A sütő automatikusan 
beállítja az ideális 
hőmérsékletet, 
páratartalmat és 
a sütési időt. Akár 
220 előre beállított 
sütőprogramhoz.

Egyenletes sütés 
mindenhol
A nagy ventilátor 
egyenletesen keringeti 
a sütőtérben a forró 
levegőt. Ezért minden 
falat egyenletesen 
sül meg, függetlenül 
attól, hogy hol van 
a sütőtérben.

Sütőtisztító 
programok
Pirolitikus tisztítás
Nincs több sütőtér-
takarítás. A pirolitikus 
tisztítóprogram 
hamuvá éget minden 
szennyeződést  
a sütőtérben, amelyet 
Önnek már csak egy 
nedves kendővel 
kell kitörölnie.

Gőztisztítás
Gőzsütőjét egyszerű 
tisztán tartani.  
A gőz-tisztítóprogram 
fellazítja a sütőtér 
falára tapadt makacs 
szennyeződéseket.

Katalitikus tisztítás
A sütőtér intelligens 
katalitikus bevonata 
elnyeli a zsíros 
szennyeződéseket, 
majd amikor a sütő 
220 ºC-ra melegszik, 
oxidálja őket.

Hozza ki a legjobbat 
az ételekből!
Az új Electrolux gőzsütőkben 
a gőz, a páratartalom 
és a forró levegő 
megfelelő arányban 
éri az ételt, így minden 
falat ellenállhatatlanul 
finom és jó állagú lesz.

SousVide-sütés
Az alapanyagok 
és a fűszerek egy 
vákuumtasakba zárva, 
alacsony hőfokon 
párolódnak a sütőtérben. 
Ettől sokkal intenzívebbek 
lesznek az ízek, és 
fantasztikusan jó lesz 
az ételek textúrája.

CombiSteam gőzsütők 
Hogyan készíthet olyan 
ételeket, melyek az ízek 
új világát nyitják meg Ön 
előtt? Amikor a CombiSteam 
gőzsütőben süt, az ételek 
a lehető legfinomabbak 
lesznek. Ezekben  
a prémium sütőkben 
rendkívül precíz gőz-
programok gondoskodnak 
a csodálatosan finom 
ízekről és a tökéletes 
textúráról.

Multifunkciós sütő 
PlusSteam funkcióval
Ezek a sütők mindent 
tudnak, amit egy 
hagyományos multifunkciós 
sütőtől elvár. De  
a PlusSteam funkcióval 
aranybarna színű, ropogós 
héjú kenyereket, laza állagú 
piskótákat, leveles tésztákat 
és felfújtakat is süthet.

Sütés-főzés
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Szaftos
A gőzben a húsok megőrzik 
természetes ízüket, 
aromájukat, miközben 
ínycsiklandozóan 
szaftosra sülnek, anélkül 
hogy folyton locsolgatni 
kellene őket zsiradékkal.

Hogyan segítenek Önnek otthon  
a CombiSteam sütők a fantasztikusan  
finom ételek elkészítésében?

A fejlett nedvességérzékelővel rendelkező 
Electrolux CombiSteam gőzsütők 
gondoskodnak arról, hogy a sütőtérben 
mindig megfelelő legyen a gőz,  
a páratartalom és a forró levegő aránya. 
Ettől minden étel felejthetetlenül finom és 
csodálatosan jó textúrájú lesz.

A gőz az Ön titkos hozzávalója.

VarioGuide – automata programok 
A VarioGuide funkcióval 220 ételhez 
talál előre beállított sütőprogramot 
a nagy, színes TFT-kijelzőn.

Kivehető víztartály
A sütő ergonomikus víztartálya 
kivehető, ezért közvetlenül a 
csapról is feltöltheti vízzel.

Nedvességérzékelő
A CombiSteam sütők nedvességérzékelő rendszere 
folyamatosan ellenőrzi a sütőben a páratartalmat, 
és precízen szabályozza a sütőtérbe kerülő gőz 
mennyiségét. Ezért ételei minden alkalommal 
csodálatosan átsülnek, és finomak lesznek.

Fantasztikus ízek, minden alkalommal
A CombiSteam gőzsütőkben a forró levegő ropogósra és 
aranybarnára süti az ételeket. A gőz pedig puhára párol minden 
falatot, miközben bezárja a finom ízeket, aromákat.

25% gőz:
Interval+ / Alacsony 
páratartalom

Vörös húsok, szárnyasok, 
kenyerek, egytálételek és 
sütemények készítéséhez.

A magas nedvességtartalmú 
ételek, például a sült hal, 
sodó, lepény vagy
a terrine készítéséhez.

Hal, rizs, kuszkusz, zöldségek 
vagy tészták készítéséhez.

Húshoz, halhoz, tenger
gyümölcseihez, zöldségekhez,
gyümölcsökhöz.Használjon 
50 °C és 95 °C közötti hőfokot.

Attól függően, hogy milyen sütője van, a szimbólumok és elnevezések eltérőek lehetnek.

100% gőz: Vital

SousVide

50%-70% gőz:
Interval / Közepes 
páratartalom / 
Magas páratartalom

Szuvidolás 4 egyszerű lépésben
Zárja vákuumtasakba az alapanyagokat, süsse  
a legalacsonyabb hőfokon, és garantáltan csodálatos lesz 
az étel. Élvezze az új, minden eddiginél intenzívebb ízeket! 

1.  Tisztítsa meg, darabolja 
fel és fűszerezze az 
alapanyagokat.

2.  Vákuumozza le  
a hozzávalókat egy 
vákuumtasakban.

3.  Tegye a sütőbe, és indítsa 
el a SousVide programot.

4.  Máris tálalhatja   
az egyedülálló  
ízélményeket.

A húsok, a halak, a tenger gyümölcsei, 
a zöldségek és a gyümölcsök 
is nagyon jók szuvidolva.

Ropogós
A forró levegő ropogós 
kérget süt az ételekre, 
miközben a gőz 
belül finoman átjárja 
az étel rostjait.

Sütők 
Jó tudni...

Kevesebb a súlyvesztés
A gőzprogramon nem 
száradnak ki  
az ételek. Mivel megőrzik 
nedvességtartalmuk nagy 
részét, kevésbé veszítenek 
eredeti súlyukból.

Tökéletes szín
Az első benyomás 
meghatározó. A kombinált 
gőzprogramon  
(gőz + forró levegő)  
a húsok tökéletesre sülnek. 
Pont úgy, ahogy ön 
szereti: akár angolosan, 
akár jól átsütve.

Puha és lágy
A kombinált 
gőzprogramon szaftos 
és zamatos lesz a hús.

Sütés-főzés
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Multifunkciós sütő Multifunkciós sütő

EOB9956XAX EOB8857AAX

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzőkTermékjellemzők Termékjellemzők

Multifunkciós gőzsütő (CombiSteam 
Pro) SousVide funkcióval

• Tisztítás: gőztisztítás

• Extra nagy sütőtér

• Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, 
au gratin (barnítás), kiolvasztás, 
kelesztés, aszalás, gyors grill, mirelit 
ételek , gőzpárolás, grill, magas-
alacsony-közepes gőzsütés, 
melegen tartás, lassú sütés (LTC), 
hőlégbefúvás (nedves), pizza, 
tányérmelegítés, tartósítás,  
SousVide; regenerálás, alsó-felső 
sütés, hőlégbefúvás, turbó grill, 
joghurt

• Aktív színes TFT-kijelző

• 4 rétegű ajtóüveg

• SoftClosing — lágyan csukódó ajtó

• UltraFanPlus ventilátor

• Teleszkópos sütősín

• Húshőmérő

• Automata sütőprogramok  
száma: 220

• Beépített memória: 20

• Hőmérsékleti tartomány:  
30 °C — 230 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Gyerekzár

• Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, 
fent halogén

• Tartozékok: 1 szürke zománc 
zsírfelfogó tálca, 2 szürke  
zománc sütőtálca

• 2 inox grillrács

Multifunkciós gőzsütő (CombiSteam 
Deluxe) 3 gőzprogrammal

• Tisztítás: gőztisztítás

• Extra nagy sütőtér

• Sütőfunkciók: au gratin (barnítás), 
alsó sütés, kenyérsütés, kiolvasztás,  
kelesztés, aszalás, gyors grill, mirelit 
ételek, vital gőz (gőzpárolás),  
interval gőz (50%), interval + 
gőz (25%), grill, melegen tartás, 
hőlégbefúvás (nedves), pizza, 
tányérmelegítés, tartósítás, lassú 
sütés (LTC), regenerálás, alsó-felső 
sütés, hőlégbefúvás, turbó grill

• Érintővezérlés — szöveges kijelző  
+ piktogram

• 4 rétegű ajtóüveg

• SoftClosing — lágyan csukódó ajtó

• UltraFanPlus ventilátor

• Teleszkópos sütősín

• Húshőmérő

• Automata sütőprogramok  
száma: 180

• Beépített memória: 20

• Hőmérsékleti tartomány:  
30 °C — 230 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Gyerekzár

• Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, 
fent halogén

• Tartozékok: 1 szürke zománc 
zsírfelfogó tálca, 2 szürke  
zománc sütőtálca

• 2 inox grillrács

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550

Sütés-főzés Beépíthető sütők

Multifunkciós sütő kombinált gőzprogramokkal és SousVide programokkal, 
melyekkel olyan finom ételeket készíthet, mintha egy jó étterem séfje lenne.  
A 4,2”-os, színes kezelőfelületet lapozhatja, görgetheti, vagy néhány érintéssel 
elindíthatja a kiválasztott programot. Annyira egyszerű a sütő kezelése, mint 
egy okostelefoné.

Fantasztikus ízek, akár a legjobb éttermekben.
A séfek a gőzpárolás és a hagyományos sütés kombinálásával hozzák ki  
a legjobbat az ételekből. A CombiSteam sütőben 3 gőzprogram segít Önnek, 
hogy hasonlóan ízletes fogásokat készíthessen otthon, melyek egészségesek, 
táplálóak, és csodásan néznek ki. Próbáljon ki új dolgokat!

SousVide
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Sütés-főzés Beépíthető sütők

EOC5654AAX

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550

Multifunkciós sütő  
PlusSteam opcióval

• Pirolitikus sütő  
2 pirolitikus programmal

• Extra nagy sütőtér

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás, 
gyors grill, grill,  gyors felfűtés, 
hőlégbefúvás (nedves), pizza, 
hőlégbefúvás, hőlégbefúvás PLUS 
gőzfunkcióval, turbó grill, pirolitika

• Ötgombos, elektronikus kezelőpanel

• Süllyesztett gombok

• 4 rétegű ajtóüveg

• SoftClosing — lágyan csukódó ajtó

• UltraFanPlus ventilátor

• Teleszkópos sütősín

• Hőmérsékleti tartomány:  
30 °C — 300 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Gyerekzár

• Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, 
fent halogén

• Tartozékok: 1 szürke zománc 
zsírfelfogó tálca, 1 szürke  
zománc sütőtálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

A kenyerek ropogósak, a pék-sütemények pedig lazák és nagyon könnyű 
állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. A gőzpárás 
sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak szépen feljönnek, 
a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem ragadnak rá a 
tepsire. A pirolitikus tisztítóprogram a sütő takarításában is segít.

EOC6631AOX

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550

Multifunkciós gőzsütő 
(CombiSteam)

• Pirolitikus sütő 2 pirolitikus 
programmal

• Extra nagy sütőtér

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás, 
gyors felfűtés, hőlégbefúvás 
(nedves), pizza, száraz gőzsütés 
(Interval+), hőlégbefúvás, turbó grill

• Ötgombos, elektronikus kezelőpanel

• Süllyesztett gombok

• 4 rétegű ajtóüveg

• Hőmérsékleti tartomány:  
30 °C — 300 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Gyerekzár

• Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, 
hátul halogén

• Tartozékok: 1 szürke zománc 
zsírfelfogó tálca,  
1 szürke zománc sütőtálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

Multifunkciós sütő gőzprogrammal. A hagyományos, forró levegős 
sütőprogramok mellett ebben a sütőben van egy gőzprogram is. A sütő 
egy kis gőzt kever a forró levegőhöz a sütőtérben. Ezért a húsok sokkal 
szaftosabbak, zamatosabbak maradnak (nem száradnak ki), miközben kívül 
ropogósra sülnek. A pirolitikus tisztítóprogram a sütő takarításában is segít.
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Sütés-főzés Beépíthető sütők

Multifunkciós sütő

EOB5454AOX

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550

A kenyerek ropogósak, a péksütemények pedig lazák és nagyon könnyű 
állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. A gőzpárás 
sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak szépen 
feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és nem 
ragadnak rá a tepsire. A sütőtér zománcbevonata könnyen tisztítható.

EOA5654AOX

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550

Multifunkciós sütő  
PlusSteam opcióval

• Katalitikus tisztítás

• Extra nagy sütőtér

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás, 
gyors grill, grill,  gyorsfelfűtés, 
hőlégbefúvás (nedves), pizza, 
hőlégbefúvás, hőlégbefúvás plusz 
gőzfunkcióval, turbó grill

• Ötgombos, elektronikus kezelőpanel 
(borostyán)

• Süllyesztett gombok

• 3 rétegű ajtóüveg

• SoftClosing — lágyan csukódó ajtó

• UltraFanPlus ventilátor

• Teleszkópos sütősín

• Hőmérsékleti tartomány:  
30 °C — 300 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, 
fent halogén

• Tartozékok: 1 szürke zománc zsírfelfogó 
tálca, 1 szürke  
zománc sütőtálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

A kenyerek ropogósak, a péksütemények pedig lazák és nagyon 
könnyű állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. 
A gőzpárás sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak 
szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és 
nem ragadnak rá a tepsire. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli 
a szennyeződéseket, ezért a sütőt egyszerű tisztán tartani.

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

Multifunkciós sütő  
PlusSteam opcióval

• Könnyen tisztítható zománc 
(EasyClean)

• Extra nagy sütőtér

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás, 
gyors grill, grill, pizza, felső sütés, 
hőlégbefúvás, hőlégbefúvás plusz 
gőzfunkcióval,turbó grill, világítás

• Háromgombos; SET-timer-kijelző 
(borostyán)

• Süllyesztett gombok

• 3 rétegű ajtóüveg

• UltraFanPlus ventilátor

• Teleszkópos sütősín

• Hőmérsékleti tartomány:  
50 °C — 250 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Sütővilágítás: 1; oldalt halogé, 
hátul halogén

• Tartozékok: 1 szürke zománc 
zsírfelfogó tálca, 1 szürke  
zománc sütőtálca

• 1 króm grillrács

3332



Sütés-főzés Beépíthető sütők

Multifunkciós sütő

EOY5851FAX

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550

Multifunkciós sütő érintőkapcsolós kezelőfelülettel, szöveges és piktogramos 
kijelzővel. A hagyományos sütőprogramok mellett sok speciális program 
(pl. kelesztés, aszalás, barnítás, kiolvasztás, tartósítás) is van a sütőben. A mag-
hőmérő segítségével pedig minden hús tökéletes lesz. A készülék tisztán 
tartásában 3 pirolitikus program segít.

EOA3454AAX

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550

Multifunkciós sütő  
PlusSteam opcióval

• Katalitikus tisztítás

• Extra nagy sütőtér

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás, 
gyors grill, hőlégbefúvás (nedves), 
pizza, hőlégbefúvás, hőlégbefúvás 
plusz gőzfunkcióval, turbó grill, 
világítás

• Háromgombos; SET-timer-kijelző 
(fehér)

• Süllyesztett gombok

• 2 rétegű ajtóüveg

• SoftClosing — lágyan csukódó ajtó

• UltraFanPlus ventilátor

• Teleszkópos sütősín

• Hőmérsékleti tartomány:  
50 °C — 250 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Sütővilágítás: 1; oldalt halogén, 
hátul halogén

• Tartozékok: 1 szürke zománc 
zsírfelfogó tálca, 1 szürke  
zománc sütőtálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

A kenyerek ropogósak, a péksütemények pedig lazák és nagyon 
könnyű állagúak lesznek ebben a sütőben a PlusSteam funkció miatt. 
A gőzpárás sütőtérben a leveles tészták, kelt tészták, piskóták, felfújtak 
szépen feljönnek, a kenyerek belül puhák, kívül ropogósak lesznek, és 
nem ragadnak rá a tepsire. A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli 
a szennyeződéseket, ezért a sütőt egyszerű tisztán tartani.

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

Multifunkciós sütő 
körfűtőszállal

• Pirolitikus sütő  
3 pirolitikus programmal

• Extra nagy sütőtér

• Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, 
au gratin (barnítás), kiolvasztás, 
kelesztés, aszalás, ECO-sütés, 
gyors grill, mirelit ételek, grill, 
melegen tartás, lassú sütés (LTC), 
hőlégbefúvás (nedves), pizza, 
tányérmelegítés, tartósítás, 
alsó-felső sütés (hagyományos), 
hőlégbefúvás, turbó grill

• Érintővezérlés — szöveges kijelző  
+ piktogram

• 4 rétegű ajtóüveg

• SoftClosing — lágyan csukódó ajtó

• UltraFanPlus ventilátor

• Teleszkópos sütősín

• Húshőmérő

• Automata sütőprogramok száma: 76

• Beépített memória: 20

• Hőmérsékleti tartomány:  
30 °C — 300 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Gyerekzár

• Sütővilágítás:  2; oldalt halogén, 
fent halogén

• Tartozékok: 1 szürke zománc 
zsírfelfogó tálca, 1 szürke  
zománc sütőtálca

• 1 króm grillrács
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Sütés-főzés Beépíthető sütők

Multifunkciós sütő

EOC5751FAV

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550

• Pirolitikus sütő  
3 pirolitikus programmal

• Extra nagy sütőtér

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás, 
ECO-sütés, gyors grill, gyorsfelfűtés 
opcionális, grill, melegen tartás, 
lassú sütés (LTC), hőlégbefúvás 
(nedves), pizza, hőlégbefúvás,  
turbó grill

• Érintővezérlés — szöveges kijelző  
+ piktogram

• 4 rétegű ajtóüveg

• SoftClosing — lágyan csukódó ajtó

• UltraFanPlus ventilátor

• Teleszkópos sütősín

• Húshőmérő

• Automata sütőprogramok száma: 9

• Hőmérsékleti tartomány:  
30 °C — 300 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Gyerekzár

• Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, 
fent halogén

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

• Tartozékok: 1 szürke zománc 
zsírfelfogó tálca, 1 szürke  
zománc sütőtálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő érintőkapcsolós 
kezelőfelülettel, piktogramos 
kijelzővel. A hagyományos sütő-
programok mellett több speciális 
program (kiolvasztás, ECO-sütés, 
melegen tartás) is van a sütőben. 
A maghőmérő segítségével pedig 
minden hús tökéletes lesz. A készülék 
tisztán tartásában 3 pirolitikus 
program segít.

Multifunkciós sütő

EOC3430EOX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550

• Pirolitikus sütő  
2 pirolitikus programmal

• Extra nagy sütőtér

• Sütőfunkciók: alsó-felső sütés 
(hagyományos), kiolvasztás, gyors 
grill, melegen tartás, hőlégbefúvás 
(nedves), pizza, hőlégbefúvás, turbó 
grill

• Háromgombos; SET-timer-kijelző 
(borostyán)

• Süllyesztett gombok

• 4 rétegű ajtóüveg

• SoftClosing — lágyan csukódó ajtó

• UltraFanPlus ventilátor

• Teleszkópos sütősín

• Hőmérsékleti tartomány:  
30 °C — 300 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Gyerekzár

• Sütővilágítás: 1; hátul halogén,  
oldalt halogén

• Tartozékok: 1 szürke zománc 
zsírfelfogó tálca, 1 szürke  
zománc sütőtálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő borostyán színű 
LED-kijelzővel, nyomógombos 
kezelőfelülettel. A hagyományos 
sütőprogramok mellett több speciális
program (kiolvasztás, melegen 
tartás) is van a sütőben. A készülék 
tisztán tartásában 2 pirolitikus 
program segít.

Multifunkciós sütő

EZB3410AOW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás,  
gyors grill, grill, felső sütés, 
hőlégbefúvás,

• Háromgombos SET-timer-kijelző 
(borostyán)

• Süllyesztett gombok

• 2 rétegű ajtóüveg

• Hőmérsékleti tartomány:  
50 °C — 250 °C

• 2 sütési szint, 4 polc pozíció

• Sütővilágítás: 1; hátul

• Tartozékok: 1 fekete zománc 
zsírfelfogó tálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő borostyán színű 
LED-kijelzővel, nyomógombos 
kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. 
A forró levegő keringetésével 
rövidebb idő alatt és alacsonyabb 
hőmérsékleten készülnek el az ételek. 
Ezzel energiatakarékosan lehet sütni.

Multifunkciós sütő

EOC5751FAX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
590x560x550

• Pirolitikus sütő  
3 pirolitikus programmal

• Extra nagy sütőtér

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás, 
ECO-sütés, gyors grill, gyorsfelfűtés 
opcionális, grill, melegen tartás, 
lassú sütés (LTC), hőlégbefúvás 
(nedves), pizza, hőlégbefúvás,  
turbó grill

• Érintővezérlés — szöveges kijelző  
+ piktogram

• 4 rétegű ajtóüveg

• SoftClosing — lágyan csukódó ajtó

• UltraFanPlus ventilátor

• Teleszkópos sütősín

• Húshőmérő

• Automata sütőprogramok  
száma: 9

• Hőmérsékleti tartomány:  
30 °C — 300 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Gyerekzár

• Sütővilágítás:  2; oldalt halogén, 
fent halogén

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

• Tartozékok: 1 szürke zománc 
zsírfelfogó tálca, 1 szürke  
zománc sütőtálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő érintőkapcsolós 
kezelőfelülettel, szöveges és 
piktogramos kijelzővel.  
A hagyományos sütőprogramok 
mellett több speciális program 
(kiolvasztás, ECO-sütés, melegen 
tartás) is van a sütőben. A sütőhöz 
tartozik egy maghőmérő is, melynek 
segítségével pedig minden hús 
tökéletes lesz. A készülék tisztán 
tartásában 3 pirolitikus program segít.

3736



Sütés-főzés Beépíthető sütők

Multifunkciós sütő

EZB3410AOK

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás, 
gyors grill, grill, felső sütés, 
hőlégbefúvás

• Háromgombos SET-timer-kijelző 
(borostyán)

• Süllyesztett gombok

• 2 rétegű ajtóüveg

• Teleszkópos sütősín

• Hőmérsékleti tartomány:  
50 °C — 250 °C

• 2 sütési szint, 4 polc pozíció

• Sütővilágítás: 1; hátul

• Tartozékok: 1 fekete zománc 
zsírfelfogó tálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő borostyán színű 
LED-kijelzővel, nyomógombos 
kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. 
A forró levegő keringetésével 
rövidebb idő alatt és alacsonyabb 
hőmérsékleten készülnek el az ételek. 
Ezzel energiatakarékosan lehet sütni.

Multifunkciós sütő

EZB3410AOX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550

• Sütőfunkciók: alsó sütés,  alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás,  
gyors grill, grill, felső sütés, 
hőlégbefúvás

• Háromgombos; SET-timer-kijelző 
(borostyán)

• Süllyesztett gombok

• 2 rétegű ajtóüveg

• Oldalvezető sütősín

• Hőmérsékleti tartomány:  
50 °C — 250 °C

• 2 sütési szint, 4 polc pozíció

• Sütővilágítás: 1; hátul

• Tartozékok: 1 fekete zománc 
zsírfelfogó tálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő borostyán színű 
LED-kijelzővel, nyomógombos 
kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. 
A forró levegő keringetésével 
rövidebb idő alatt és alacsonyabb 
hőmérsékleten készülnek el az ételek. 
Ezzel energiatakarékosan lehet sütni.

Multifunkciós sütő

EZA2400AOX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550

• Katalitikus tisztítás

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás, 
gyors grill, grill, felső sütés, hússütés, 
hőlégkeringetés

• Háromgombos SET-timer-kijelző 
(borostyán)

• 2 rétegű ajtóüveg

• Oldalvezető sín

• Hőmérsékleti tartomány:  
50 °C — 250 °C

• 2 sütési szint, 4 polc pozíció

• Sütővilágítás: 1; hátul

• Tartozékok: 1 zománc sütőtálca; 
1 fekete zománc zsírfelfogó tálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő

Multifunkciós sütő borostyán színű 
LED-kijelzővel, nyomógombos 
kezelőfelülettel. A forró levegő 
keringetésével rövidebb idő alatt 
és alacsonyabb hőmérsékleten 
készülnek el az ételek. A sütőtér 
katalitikus bevonata elnyeli  
a szennyeződéseket, ezért a sütőt 
egyszerű tisztán tartani.

Multifunkciós sütő

EZB3400AOX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás, 
gyors grill, grill, felső sütés, 
hőlégbefúvás

• Háromgombos SET-timer-kijelző 
(borostyán)

• 2 rétegű ajtóüveg

• Oldalvezető sín

• Hőmérsékleti tartomány:  
50 °C — 250 °C

• 2 sütési szint, 4 polc pozíció

• Sütővilágítás: 1; hátul

• Tartozékok: 1 fekete zománc 
zsírfelfogó tálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő borostyán színű 
LED-kijelzővel, nyomógombos 
kezelőfelülettel, 2 rétegű üvegajtóval. 
A forró levegő keringetésével 
rövidebb idő alatt és alacsonyabb 
hőmérsékleten készülnek el az ételek. 
Ezzel energiatakarékosan lehet sütni.
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Sütés-főzés Beépíthető sütők

Multifunkciós sütő

EOG2102BOX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550

• Sütőfunkciók: alsó sütés, kiolvasztás, 
grill, grill + forgónyárs, világítás

• 2 rétegű ajtóüveg

• Dombornyomott oldalfal

• Hőmérsékleti tartomány:  
50 °C — 250 °C

• 1 sütési szint, 5 polc pozíció

• Sütővilágítás: 1; fent

• Tartozékok: 1 alumínium sütőtálca

• 1 króm grillrács

Gázsütő grillfunkcióval

Gázsütő forgógombos kezelő-
felülettel, 2 rétegű üvegajtóval. Az 
XL méretű ventilátor gondoskodik 
az egyenletes hőeloszlásról 
a sütőtérben, ezért az ételek 
egyenletesen sülnek és barnulnak.

Multifunkciós sütő

EOA5220AOR

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550

• Katalitikus tisztítás

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), gyors grill, 
grill, világítás, pizza, felső sütés, 
hőlégbefúvás, turbó grill

• 3 rétegű ajtóüveg

• SoftClosing — lágyan csukódó ajtó

• Teleszkópos sütősín

• Hőmérsékleti tartomány:  
50 °C — 250 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Sütővilágítás: 1; hátul halogén,  
oldalt halogén

• Tartozékok: 1 zománc sütőtálca; 
1 fekete zománc zsírfelfogó tálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő forgógombos 
kezelőfelülettel, 3 rétegű üvegajtóval. 
A forró levegő keringetésével 
rövidebb idő alatt és alacsonyabb 
hőmérsékleten készülnek el az ételek. 
A sütőtér katalitikus bevonata elnyeli 
a szennyeződéseket, ezért a sütőt 
egyszerű tisztán tartani.

Multifunkciós sütő

EOB3400BOR

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
600x560x550

• Extra nagy sütőtér

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), gyors grill, 
grill, világítás, pizza, felső sütés, 
hőlégbefúvás, turbó grill

• Hőmérsékleti tartomány:  
50 °C — 250 °C

• 3 sütési szint, 5 polc pozíció

• Sütővilágítás: 1; hátul halogén, 
oldalt halogén

• Tartozékok: 1 zománc sütőtálca;  
1 fekete zománc zsírfelfogó tálca

• 1 króm grillrács

Multifunkciós sütő körfűtőszállal

Multifunkciós sütő forgógombos 
kezelőfelülettel. Az extra nagy 
ventilátorral működő UltraFanPlus 
rendszernek köszönhetően az étel 
tökéletesen és egyenletesen átsül, 
bárhová is teszi a sütőtérben.

Multifunkciós sütő

EEC2400BOX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
593x560x550

• Pirolitikus sütő  
1 pirolitikus programmal

• Sütőfunkciók: alsó sütés, alsó-felső 
sütés (hagyományos), kiolvasztás,  
gyors grill, grill, felső sütés, hússütés, 
hőlégkeringetés

• Háromgombos; SET-timer-kijelző 
(borostyán)

• 4 rétegű ajtóüveg

• Dombornyomott oldalfal

• Hőmérsékleti tartomány:  
50 °C — 250 °C

• 2 sütési szint, 4 polc pozíció

• Gyerekzár

• Sütővilágítás: 1; hátul halogén

• Tartozékok: 1 fekete zománc 
zsírfelfogó tálca

• 2 króm grillrács

Multifunkciós sütő

Multifunkciós sütő borostyán színű 
LED-kijelzővel, nyomógombos 
kezelőfelülettel, 4 rétegű üvegajtóval. 
A forró levegő keringetésével 
rövidebb idő alatt és alacsonyabb 
hőmérsékleten készülnek el az ételek. 
A készülék tisztán tartásában pedig 
a pirolitikus program segít.
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Kis helyen, 
nagyvonalúan

A kis méret 
egyáltalán nem jelent 
kompromisszumot. Sőt, 
ezekkel a készülékekkel 
még inkább testre 
szabhatja konyháját. 

Ha a hely luxusnak számít, akkor 
sem kell lemondania semmiről. 
Minden el fog férni. Egy kompakt 
Electrolux sütő például rendelkezik 
mindazokkal a nagyszerű 
megoldásokkal, funkciókkal, 
melyekkel hagyományos méretű 
társai – választhat borhűtőt, 
CombiSteam gőzsütőt vagy 
kombinált mikrohullámú 
készüléket. Így marad még 
hely a konyhájában másnak is, 
amit még szeretne elhelyezni. 
Mit szólna például egy 
automata kávéfőzőhöz?

És hogy kompakt készülékei 
igazán jól mutassanak 
a konyhában, építse őket egymás 
mellé vagy egymás alá.

A modellekről további 
információt talál  
a weboldalunkon: 
www.electrolux.hu

1 Kompakt gőzsütő
2 Kompakt mikrohullámú + multifunkciós sütő
3  Kompakt borhűtő
4  Kompakt kávéfőző

1

2

3

4

Sütés-főzés Kompakt készülékek

Professzionális megoldás
A főzés meglehetősen 
személyes dolog. Tudjuk, 
hogy a séfek is saját 
stílusuknak megfelelően 
alakítják ki berendezéseiket. 
Kompakt készülékeinkkel 
ezt Ön is megteheti, 
függetlenül attól, mennyi 
hely van konyhájában.

Kompakt sütő

EVY0841VAX

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
450x560x550

Kompakt gőzsütő SousVide 
programmal 

• Méret: 46x60 cm

• A+ energiaosztály

• Multifunkciós gőzsütő (ProfiSteam)  
1 gőzprogrammal

• Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, 
au gratin (barnítás), kiolvasztás, 
kelesztés, aszalás, gyors grill, mirelit 
ételek , gőzpárolás, grill, magas-
alacsony-közepes gőzsütés, 
melegen tartás, lassú sütés (LTC), 
hőlégbefúvás (nedves), pizza, 
tányérmelegítés, tartósítás, sous 
vide; regenerálás, alsó-felső sütés, 
hőlégbefúvás, turbó grill, joghurt 

• Érintővezérlés szöveges kijelzővel

• SoftClosing — lágy ajtónyitás

• 43 literes, zománcozott sütőtér

• Hústű

• 4 rétegű  üvegajtó

• Fix grill

• 220 automata program

• 20 memóriaprogram

• Hőmérsékleti tartomány:  
30 °C — 230 °C

• 2 sütési szint, 4 polc pozíció

• Sütővilágítás: 2; oldalt halogén, 
fent halogén

• 1 szürke zománc sütőtálca;  
1 szürke zománc zsírfelfogó tálca;  
2 részes párolóedény

• 1 inox grillrács

Kompakt gőzsütő SousVide programmal 

Multifunkciós kompakt sütő kombinált gőzprogramokkal és 
SousVide programokkal, melyekkel olyan finom ételeket készíthet, 
mintha egy jó étterem séfje lenne. Mert a kompakt nem feltétlenül 
jelent kompromisszumot. Ez a CombiSteam gőzsütő rendelkezik 
mindazokkal a nagyszerű megoldásokkal, funkciókkal, melyekkel 
hagyományos méretű társa.

+A
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Kompakt mikrohullámú sütő

EVY7800AAX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
450x560x550

Kompakt kávéfőző

EBC54524AX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
450x560x550

Kompakt Borhűtő

ERW0670A

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
450x560x550

Melegen tartó fiók

EED14700OX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
140x594x535

Sütés-főzés Kompakt készülékek

• Méret: 140x594x535 mm

• Ujjlenyomatmentes,  
rozsdamentesacél-kivitel

• Fogantyú nélküli (push-pull)

• Funkciók: tányérmelegítés, 
kiolvasztás, ételmelegítés, kelesztés

• Kontroll-lámpa

• Hőmérsékleti tartomány:  
30 °C — 80 °C

• Méret: 455x594x558 mm

• Rozsdamentes + fekete üvegajtó

• Ajtónyitás balra

• Megfordítható ajtónyitás

• Hőmérséklet-szabályozás: belül lent, 
érintőkapcsolók

• Magashőmérséklet-riasztás  
(hang és piktogram)

• Hőmérséklet-kijelzés digitálisan

• Hálózati kábel hossza (l): 1,5

• Energiafogyasztás (kWh/év): 
107

• Ventilátor

• 3 teleszkópos fapolc

• 24 bordeaux-i palack kapacitás

• Statikus + ventilátor

• Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 54

• Méret: 46x60 cm

• A energiaosztály

• Sütőfunkciók: alsó sütés, kenyér, 
au gratin (barnítás), kiolvasztás, 
kelesztés, aszalás, ECO-sütés, 
gyors grill, mirelit ételek, grill, 
melegen tartás, lassú sütés (LTC), 
hőlégbefúvás (nedves), pizza, 
tányérmelegítés, tartósítás, 
alsó-felső sütés (hagyományos), 
hőlégbefúvás, turbó grill

• Érintővezérlés szöveges kijelzővel

• 43 literes, zománcozott sütőtér

• 4 rétegű  üvegajtó

• Fix grill

• 90 automata program

• Memóriaprogram

• Hőmérsékleti tartomány:  
30 °C — 230 °C

• 2 sütési szint, 4 polc pozíció

• Sütővilágítás: 1; fent halogén

• 1 fekete zománc sütőtálca

• 1 króm grillrács

Kompakt multifunkciós sütő 
+ mikrohullámú sütő

Kompakt borhűtő

Kompakt kávéfőző Melegen tartó fiók

• Méret: 46x60 cm

• Érintővezérlés, fehér kijelző

• Kávétípusok: eszpresszó, hosszú, 
közepes, bögre, kicsi

• Választható opciók:  
2 csésze, extragyenge, gyenge, 
normál, erős, extraerős, előőrölt 
kávéból

• Egyéb funkciók:  
auto cappuccino; multi kávéfőzés; 
beállítható kávé-, vízmennyiség, 
vízhőmérséklet, kávéhőmérséklet, 
őrlési fokozat; öblítés; vízkőtelenítés

• Gőz funkció

• Forró víz funkció

• Tartozékok: kivehető termosz, 
tejtartály

• 15 bar nyomás

• 1,8 literes víztartály

• 200 g kapacitású kávébabtartály

• Világítás: 2 LED

• Óra

A
Ha igazán egyedi konyhát szeretne 
alkotni, építse egymás mellé 
vagy alá kompakt készülékeit. 
Egy kompakt borhűtő elegánsan 
illeszkedik modern konyhájába, 
és lehetőséget nyújt arra, hogy 
mindig tökéletesen hűtött borokkal 
kínálhassa vendégeit.

Kompakt mikrohullámú és 
multifunkciós sütő egy készülékben. 
Az érintőkapcsolós kezelőfelületen 
beállíthat minden programot 
és funkciót. A hagyományos 
sütőprogramok mellett sok speciális 
program (pl. barnítás, tartósítás, 
tányérmelegítés) és automata 
program is van a sütőben.

A melegen tartó fiókot kompakt és 
hagyományos méretű sütője alá 
is beépítheti. A rozsdamentesacél 
felületével tökéletes összhangban 
lesz sütőjével. Elegánsan, fogantyú 
nélkül (push-pull) nyithatja 
és csukhatja. Használhatja 
tányérmelegítéshez, kiolvasztáshoz, 
ételmelegítéshez vagy kelesztéshez.

A kompakt, automata kávéfőző 
érintőkapcsolós kezelőfelülettel 
és speciális kávéprogramokkal. 
Bárhogy is szereti a kávét, ez  
a készülék elkészíti önnek. 
Beállíthatja a kávé típusát és 
erősségét is. De ha vendégei jönnek, 
egyszerre több csésze kávét is 
főzhet.
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Sütés-főzés  Mikrohullámú sütők

Mikrohullámú sütő

EMS26204OX

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
459x594x417

Mikrohullámú sütő

• Rozsdamentesacél-kivitel, 
ujjlenyomatmentes

• Elektronikus vezérlés

• Digitális óra: 12 h — 24 h

• 5 teljesítményfokozat

• 26 literes sütőtér

• Quartz grill

• Kiolvasztás: súly alapján 

• Automata programok

• Sütési módok: mikrohullám, grill, 
mikrohullám & grill

• Hangjelzés a program végén

• Ajtónyitás nyomógombbal,  
balra nyíló

• Mikrohullám-teljesítmény: 900 W

• Grillteljesítmény: 1000 W

• Világítás: 25 W

• Forgótányér: üveg, 325 mm

• Tartozékok: 
beépítőkeret 
grillrács 
alsó grillrács

Mikrohullámú és grillsütő egy készülékben, 5 teljesítmény-
fokozattal. A 26 literes sütő 15 automata funkcióval is segít 
a konyhában, a beépített kvarcgrillel pedig finom grillezett 
sajtokat, húsokat vagy zöldségeket is készíthet.

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők
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Mikrohullámú sütő

Mikrohullámú sütő

EMT25207OX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
388x595x400

• Rozsdamentesacél-kivitel, 
ujjlenyomatmentes

• Elektronikus vezérlés

• Digitális óra: 12 h — 24 h

• 8 teljesítményfokozat

• 25 literes sütőtér

• Quartz grill

• Kiolvasztás: súly alapján 

• Automata programok

• Sütési módok: mikrohullám, grill, 
mikrohullám & grill

• Hangjelzés a program végén

• Ajtónyitás nyomógombbal,  
balra nyíló

• Mikrohullám-teljesítmény: 900 W

• Grillteljesítmény: 1000 W

• Forgótányér: üveg, 315 mm

Mikrohullámú és grillsütő egy 
készülékben, 8 teljesítményfokozattal. 
A 25 literes sütő automata 
programokkal is segít a konyhában, 
a beépített kvarcgrillel pedig finom 
grillezett sajtokat, húsokat vagy 
zöldségeket is készíthet.

Sütés-főzés  Mikrohullámú sütők

EMT25207OW

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
389x596x400

Mikrohullámú sütő

• Fehér

• Elektronikus vezérlés

• Digitális óra: 12 h — 24 h

• 8 teljesítményfokozat

• 25 literes sütőtér

• Quartz grill

• Kiolvasztás: súly alapján 

• Automata programok

• Sütési módok: mikrohullám, grill, 
mikrohullám & grill

• Hangjelzés a program végén

• Ajtónyitás nyomógombbal,  
balra nyíló

• Mikrohullám-teljesítmény: 900 W

• Grillteljesítmény: 1000 W

• Forgótányér: üveg, 315 mm

Fehér színű mikrohullámú és grillsütő 
egy készülékben, 8 teljesítmény-
fokozattal. A 25 literes sütő automata 
programokkal is segít a konyhában, 
a beépített kvarcgrillel pedig finom 
grillezett sajtokat, húsokat vagy 
zöldségeket is készíthet.

Mikrohullámú sütő

EMS17006OX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
371x594x296

Mikrohullámú sütő

• Rozsdamentesacél-kivitel, 
ujjlenyomatmentes

• Elektronikus vezérlés

• Digitális óra: 12 h — 24 h

• 5 teljesítményfokozat

• 17 literes sütőtér

• Kiolvasztás: súly alapján 

• Automata programok

• Sütési módok: mikrohullám

• Hangjelzés a program végén

• Ajtónyitás nyomógombbal,  
balra nyíló

• Mikrohullám-teljesítmény: 800 W

• Világítás: 25 W

• Forgótányér: üveg, 272 mm

• Tartozékok: beépítőkeret

Mikrohullámú sütő 5 teljesítmény-
fokozattal. A 17 literes sütő automata 
programokkal is segít a konyhában. 
A készülék teljesen beépíthető, 
csak akkor fogja észrevenni, amikor 
szüksége lesz rá.

Mikrohullámú sütő Termékjellemzők Műszaki jellemzők
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A piktogramok magyarázata a hátsó belső borítón található.

Főzőlapok
Főzzön biztonságosan 
gázfőzőlapon, vagy válasszon 
kerámia főzőlapot, amelynek 
gyerekjáték a tisztítása. A legjobb 
választás azonban az indukciós 
főzőlap, mely biztonságos, könnyen 
tisztítható és nagyon pontosan, 
precízen szabályozhatók rajta 
a hőfokozatok.

Főzőlapok

Elektromos főzőlapok ................................56

Gázfőzőlapok ............................................... 78

Tartozékok főzőlapokhoz  
és sütőkhöz .....................................................83
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Elrejt és megmutat
Ki van kapcsolva? Az 
InfinitePure™ főzőlap 
kikapcsolt állapotban 
egy gyönyörű fekete 
üvegfelület, melyen 
nincsenek felfestett 
főzőzónák és 
kezelőpanel. A háttér-
világítású kezelőfelület 
csak akkor jelenik meg, 
amikor bekapcsolja 
a főzőlapot.

Főzőlapok 
Újdonságok
Határtalan lehetőségek a hétköznapokra.
Bemutatjuk az új Electrolux indukciós 
főzőlapokat, melyek teret adnak 
kreativitásának a konyhában. Íme, egy 
kis ízelítő a lenyűgöző és kényelmes 
megoldásokból. 

Amikor csörög 
a telefon,
szüneteltesse a főzést 
egy gombnyomással. 
Minden zóna 
melegentartás-
fokozatba kapcsol, 
amíg fel nem oldja 
a szüneteltetést.

FlexiBridge 
A négyrészes főzőfelületen 
2, 3 vagy akár 4 zónát 
is összekapcsolhat. Így 
egyedülállóan nagy 
főzőfelületet hozhat  
létre, melyen  
ugyanolyan egyenletes  
a hőeloszlás, mint  
az önálló, kisebb zónákon.

FreeZone 
Automatikusan érzékeli  
az edényeket, és csak 
azokat melegíti fel. Így 
valóban úgy főzhet, 
ahogy Önnek éppen 
kényelmes. Mindennap.

ProCook
A professzionális séfek 
az edényeket mozgatják 
az előre beállított 
hőmérsékletű főzőfelületek 
között, nem a zónák 
beállításait változtatják 
az edények alatt. 

A ProCook egy 
egyedülálló főzőfelületet 
hoz létre, előre rögzített 
hőfokbeállításokkal:  
az elején a legforróbb, hátul 
pedig a legkevésbé meleg. 
Csak mozgassa  
az edényeket a főzőlapon, 
akár a séfek.

Színes, érintőkapcsolós 
kezelőfelület
A nagy, színes, 
érintőkapcsolós 
kezelőfelületen élmény 
a főzőlap funkcióinak 
beállítása. Gyorsan és 
pontosan szabályozható 
a hőmérséklet is.

Híd funkció
A híd funkcióval 
összekapcsolhat 2 különálló 
főzőzónát, hogy egy nagy 
főzőfelületet hozzon létre. 
Így a 2 zóna hőmérsékletét 
és beállításait egyszerre 
módosíthatja. Ez  
a megoldás nagyon 
jó, amikor hosszúkás 
edényben, például 
halpárolóban 
készíti az ételt.

Infinite főzőzóna 
Az Infinite főzőzónák 
az edények méretéhez 
igazodnak. Minden zóna 
alkalmazkodik a rajta 
lévő edény méretéhez 
és formájához – így 
nincs hőveszteség.

Gyorsmelegítés
A gyorsmelegítés funkció 
bekapcsolásával még 
hamarabb eléri  
a legnagyobb hőfokot. 
Pillanatok alatt felforrósodik 
az edény a főzőzónán.

Elegánsan egyszerű
A fehér LED-kijelző  
a fekete üveglapon szemet 
gyönyörködtető látvány. 
Csak bizonyos modellek 
rendelkeznek ilyen kijelzővel. 

Sütés-főzés Főzőlapok
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Az alkotás 
szabadsága 
Az Infinite™ Combi indukciós 
főzőlap egy innovatív FlexiBridge 
funkcióval rendelkezik – a speciális 
négyrészes főzőfelületen 2, 3 vagy 
akár 4 zónát is összekapcsolhat, 
melyeket ezután egy felületként 
kezelhet. Így mindig pont akkora 
főzőzónán főzhet, amekkorára 
éppen szüksége van kedvenc 
ételei elkészítéséhez.

A FlexiBridge funkció
Alapbeállítás: 
Amikor hagyományos méretű  
edényekben főz.

3 zóna összekapcsolása: 
Amikor nagyobb edényben főz,  
3 zónát is összekapcsolhat.  
Ugyanakkor a negyedik zónán  
egy kisebb edényben ugyanúgy  
főzhet, mint az alapbeállításnál.

4 zóna összekapcsolása:  
Amikor extra nagy edényben főz  
(például grill-lapon vagy  
halpároló edényben),  
összekapcsolhatja mind  
a 4 zónát.

ProCook
Főzzön úgy, akár  
a séfek: három különböző 
hőmérsékletű főzőzónán.

Sütés, pirítás: 
A magas hőfokra 
állított zónán az ételek 
gyorsan átsülnek.

Főzés: 
A közepesen meleg zónán 
az ételek állandó, egyenletes 
hőmérsékleten főnek.

Melegen tartás: 
Az alacsony hőfokon  
az ételek nem hűlnek ki, 
és nem lesznek túlfőzve.

Sütés Főzés Melegen tartás

Direct Access kezelőpanel
Gyors és pontos. Egy érintéssel, azonnal beállíthatja 
a kívánt hőfokot. A Direct Access kezelőpanelen 
egyszerűen, gyorsan és pontosan állíthat be 
minden funkciót, és a hőfokozatokat is.

Színes, érintőkapcsolós 
kezelőfelület
A nagy, színes, érintőkapcsolós 
kezelőfelületen könnyedén 
beállíthat mindent. Azonnal 
beállíthatja a hőfokozatot,  
az időzítő funkciókat, és közben 
a kijelzőn nyomon követheti  
az egyes zónák beállításait.

Főzőlapok  
Jó tudni...
Hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration 
termékcsalád innovatív megoldásai?

FreeZone 
Főzzön bárhol
 Infinite™ Combi indukciós főzőlap

Sütés-főzés Főzőlapok
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Elektromos főzőlap

EHO8840FOG

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

• ProFry Sensor

• 4 főzőzóna

• 80 cm széles

• Elektronikus

• TFT-kijelző

• Kék színű LED

• Színes kijelző + csúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat 

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Cook Assist szenzoros sütés

• Connect funkció

• Egyéb funkciók:  
automatikus gyorsfelfűtés  
gyerekzár  
Count-up időzítő  
Eco timer — ökoidőzítő 
funkciózár  
percszámláló  
kikapcsolható hangjelzés  
Stop+go funkció

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x780x520

Sütés-főzés Főzőlapok

Elektromos főzőlap

EHL8550FHK

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
50x780x520

• Infinite

• 5 főzőzóna

• 80 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• DirektTouch csúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Főzőlap-páraelszívó kapcsolat 
Hob2Hood

• Egyéb funkciók:  
automatikus gyorsfelfűtés  
gyerekzár 
Count-up időzítő 
ECO timer — ökoidőzítő 
funkciózár 
percszámláló 
kikapcsolható hangjelzés 
Stop+go funkció

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

A 80 cm széles indukciós főzőlap színes TFT-kijelzőjén folyamatosan nyomon 
követheti, hogy állnak az egyes zónák: mennyi ideje fő az étel, mennyi idő van 
még hátra az előre beállított programból; melyik zóna milyen hőfokozaton 
működik; elegendő-e az adott zónán a maradék hő a főzéshez, vagy már 
csak melegen tartáshoz használható.

80
CM

80
CM

INDUCTION INDUCTIONECO ECO

STOP
+ GO

STOP
+ GO

*beépítés helye*beépítés helye

Az ovális formájú és a nagyobb méretű edényeket is kényelmesen 
használhatja ezen a 80 cm széles, 5 zónás indukciós főzőlapon. Ha főzés 
közben valamit gyorsan el kell intéznie, nyomja meg a stop+go gombot, és 
a főzőlap máris lekapcsolja az összes aktív zónát. Amikor visszajön, nyomja 
meg újra a gombot, és a főzőlap azonnal visszaállítja a korábbi beállításokat 
minden zónánál.
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Sütés-főzés Főzőlapok

Elektromos főzőlapElektromos főzőlap

EHD7740FOKEHD8740FOK

TermékjellemzőkTermékjellemzők Műszaki jellemzőkMűszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x710x520

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
50x780x520

Elektromos főzőlapElektromos főzőlap

EHI7543FOKEHI8742FOZ

TermékjellemzőkTermékjellemzők Műszaki jellemzőkMűszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x710x520

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x780x520

• InfinitePure

• 4 főzőzóna

• 70 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• Körcsúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat (függőleges), 
osztott, piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Bridge funkció

• Egyéb funkciók:  
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
Count-up időzítő 
Eco timer — ökoidőzítő 
funkciózár 
percszámláló 
kikapcsolható hangjelzés 
Stop+go funkció

• InfinitePure

• 4 főzőzóna

• 80 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• Körcsúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Connect funkció

• Egyéb funkciók:  
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
Count-up időzítő 
Eco timer — ökoidőzítő 
funkciózár 
percszámláló 
kikapcsolható hangjelzés 
Stop+go funkció

• InfiniteBridge

• 4 főzőzóna

• 80 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• Körcsúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat,  
fehér kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Bridge funkció

• Egyéb funkciók:  
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
Count-up időzítő 
Eco timer — ökoidőzítő 
funkciózár 
percszámláló 
kikapcsolható hangjelzés 
Stop+go funkció

• InfiniteBridge

• 4 főzőzóna

• 70 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• DirektTouch csúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Bridge funkció

• Egyéb funkciók:  
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
Count-up időzítő 
Eco timer — ökoidőzítő 
funkciózár 
percszámláló 
kikapcsolható hangjelzés 
Stop+go funkció

70
CM

70
CM

80
CM

80
CM

INDUCTION

INDUCTIONINDUCTION

INDUCTION

0

5 9

140

5 9

14

0

5 9

14

ECO

ECOECO

ECO

STOP
+ GO

STOP
+ GO

STOP
+ GO

STOP
+ GO

*beépítés helye*beépítés helye

*beépítés helye*beépítés helye

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

A 70 cm széles, 4 zónás InfitePureTM 
indukciós főzőlap kikapcsolt 
állapotban egy gyönyörű, fekete 
üvegfelület. Nincsenek felfestve rá 
sem a kezelőfelület, sem a főzőzónák. 
Csak akkor válnak láthatóvá, amikor 
bekapcsolja a készüléket. Bármilyen 
méretű edényben főzhet rajta,  
a zónák rugalmasan igazodnak  
az edények formájához.

A 80 cm széles, 4 zónás InfitePureTM 
indukciós főzőlap kikapcsolt 
állapotban egy gyönyörű, fekete 
üvegfelület. Nincsenek felfestve rá 
sem a kezelőfelület, sem a főzőzónák. 
Csak akkor válnak láthatóvá, amikor 
bekapcsolja a készüléket. Bármilyen 
méretű edényben főzhet rajta,  
a zónák rugalmasan igazodnak  
az edények formájához.

70 cm széles, 4 zónás indukciós 
főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 
14 teljesítményfokozattal, Bridge 
(híd) funkcióval. A híd funkcióval 
összekapcsolhat 2 különálló 
főzőzónát, hogy egy nagy 
főzőfelületet hozzon létre. Így  
a 2 zóna hőmérsékletét és 
beállításait egyszerre módosíthatja.

80 cm széles, 4 zónás indukciós 
főzőlap körcsúszkás, érintőkapcsolós 
vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, 
Bridge (híd) funkcióval. A híd 
funkcióval összekapcsolhat  
2 különálló főzőzónát, hogy egy 
nagy főzőfelületet hozzon létre. Így  
a 2 zóna hőmérsékletét és 
beállításait egyszerre módosíthatja.

5958



Sütés-főzés Főzőlapok

Elektromos főzőlapElektromos főzőlap

EHL6540FOKEHD6740FOK

TermékjellemzőkTermékjellemzők Műszaki jellemzőkMűszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520

Elektromos főzőlapElektromos főzőlap

EHI6540FHKEHL6740IAZ

TermékjellemzőkTermékjellemzők Műszaki jellemzőkMűszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520

• InfinitePure

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• Körcsúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Bridge funkció

• Egyéb funkciók:  
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
Count-up időzítő 
Eco timer — ökoidőzítő 
funkciózár 
percszámláló 
kikapcsolható hangjelzés 
Stop+go funkció

• InfiniteBridge

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• DirektTouch csúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Bridge funkció

• Egyéb funkciók:  
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
Count-up időzítő 
Eco timer — ökoidőzítő 
funkciózár 
percszámláló 
kikapcsolható hangjelzés 
Stop+go funkció

• InfiniteBridge

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• Körcsúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Bridge funkció

• Egyéb funkciók:  
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
Count-up időzítő 
Eco timer — ökoidőzítő 
funkciózár 
percszámláló 
kikapcsolható hangjelzés 
Stop+go funkció

• InfiniteBridge

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• DirektTouch csúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Bridge funkció

• Főzőlap-páraelszívó kapcsolat 
Hob2Hood

• Egyéb funkciók:  
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
Count-up időzítő 
Eco timer — ökoidőzítő 
funkciózár 
percszámláló 
kikapcsolható hangjelzés 
Stop+go funkció

60
CM

60
CM

60
CM

60
CM

INDUCTION

INDUCTION INDUCTION

INDUCTION

0

5 9

14

0

5 9

14

ECO

ECO ECO

ECO

STOP
+ GO

STOP
+ GO

STOP
+ GO

STOP
+ GO

*beépítés helye*beépítés helye

*beépítés helye*beépítés helye

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós 
főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 
14 teljesítményfokozattal, Bridge 
(híd) funkcióval. A híd funkcióval 
összekapcsolhat 2 különálló 
főzőzónát, hogy egy nagy 
főzőfelületet hozzon létre. Így  
a 2 zóna hőmérsékletét és 
beállításait egyszerre módosíthatja.

A 60 cm széles, 4 zónás InfitePureTM 
indukciós főzőlap kikapcsolt 
állapotban egy gyönyörű, fekete 
üvegfelület. Nincsenek felfestve rá 
sem a kezelőfelület, sem a főzőzónák. 
Csak akkor válnak láthatóvá, amikor 
bekapcsolja a készüléket. Bármilyen 
méretű edényben főzhet rajta,  
a zónák rugalmasan igazodnak  
az edények formájához.

60 cm széles, 4 zónás indukciós 
főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 
14 teljesítményfokozattal, Bridge 
(híd) funkcióval. A híd funkcióval 
összekapcsolhat 2 különálló 
főzőzónát, hogy egy nagy 
főzőfelületet hozzon létre. A főzőlap 
Hob2Hood rendszerrel is rendelkezik, 
így automatikusan bekapcsolja és 
szabályozza a hasonló rendszerű 
Electrolux páraelszívót.

60 cm széles, 4 zónás indukciós 
főzőlap körcsúszkás, érintőkapcsolós 
vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, 
Bridge (híd) funkcióval. A híd 
funkcióval összekapcsolhat  
2 különálló főzőzónát, hogy egy 
nagy főzőfelületet hozzon létre. Így  
a 2 zóna hőmérsékletét és 
beállításait egyszerre módosíthatja.

6160



Sütés-főzés Főzőlapok

Elektromos főzőlap

EHI6340FOK

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520

Elektromos főzőlapElektromos főzőlap

EHH4654HFKEHI6540FW1

TermékjellemzőkTermékjellemzők Műszaki jellemzőkMűszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520

• InfiniteBridge

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• 14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Bridge funkció

• Egyéb funkciók:  
hangjelzés 
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
funkciózár 
percszámláló 
időzítő

• InfiniteBridge

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• DirektTouch csúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Bridge funkció

• Főzőlap-páraelszívó kapcsolat  
Hob2Hood

• Egyéb funkciók:  
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
Count-up időzítő 
Eco timer — ökoidőzítő 
funkciózár 
percszámláló 
kikapcsolható hangjelzés 
Stop+go funkció

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• DirektTouch csúszkás vezérlés,  
14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Booster — gyorsfelfűtés

• Főzőlap-páraelszívó kapcsolat  
Hob2Hood

• Egyéb funkciók:  
hangjelzés 
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
Count-up időzítő 
Eco timer — ökoidőzítő 
funkciózár 
percszámláló 
kikapcsolható hangjelzés 
Stop+go funkció

60
CM

60
CM

60
CM

INDUCTION

INDUCTION

INDUCTION ECOECO

STOP
+ GO

STOP
+ GO

*beépítés helye

*beépítés helye*beépítés helye

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós 
főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 
14 teljesítményfokozattal, Bridge 
(híd) funkcióval. A híd funkcióval 
összekapcsolhat 2 különálló 
főzőzónát, hogy egy nagy 
főzőfelületet hozzon létre.

60 cm széles, 4 zónás indukciós 
főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 
14 teljesítményfokozattal, Hob2Hood 
rendszerrel. A Hob2Hood rendszer 
automatikusan bekapcsolja és 
szabályozza a hasonló rendszerű 
Electrolux páraelszívót. Így tényleg 
csak a főzésre kell figyelnie.

Fehér, 60 cm széles, 4 zónás 
indukciós főzőlap érintőkapcsolós 
vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, 
Bridge (híd) funkcióval. A híd 
funkcióval összekapcsolhat 2 
különálló főzőzónát, hogy egy nagy 
főzőfelületet hozzon létre. A főzőlap 
Hob2Hood rendszerrel is rendelkezik, 
így automatikusan bekapcsolja és 
szabályozza a hasonló rendszerű 
Electrolux páraelszívót.

Elektromos főzőlap

EHH6340IOW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• 14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés

• Booster — gyorsfelfűtés

• Egyéb funkciók:  
hangjelzés 
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
funkciózár 
percszámláló 
Stop+go funkció 
időzítő

Keret nélküli  
indukciós főzőlap

Fehér színű, 60 cm széles, 4 zónás 
indukciós főzőlap érintőkapcsolós 
vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, 
maradékhő-kijelzéssel. Gyorsan és 
pontosan állíthatja be a megfelelő 
hőfokozatot. Mivel az indukciós 
főzőlap csak az edényt melegíti fel, 
gyorsan és biztonságosan főzhet 
rajta.

60
CM

INDUCTION STOP
+ GO

*beépítés helye

6362



Sütés-főzés Főzőlapok

Elektromos főzőlap

EHH6240ISK

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
60x590x520

Elektromos főzőlap

EHH3634F9K

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
55x590x520

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• 9 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés

• Booster — gyorsfelfűtés

• Egyéb funkciók:  
gyerekzár 
funkciózár

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• 14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés

• Booster — gyorsfelfűtés

• Egyéb funkciók:  
hangjelzés 
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
funkciózár 
percszámláló 
Stop+go funkció

Keret nélküli  
indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós 
főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 
9 teljesítményfokozattal, maradékhő-
kijelzéssel. Gyorsan és pontosan 
állíthatja be a megfelelő hőfokozatot. 
Mivel az indukciós főzőlap csak 
az edényt melegíti fel, gyorsan és 
biztonságosan főzhet rajta.

Egy oldalon csiszolt  
indukciós főzőlap

60 cm széles, 4 zónás indukciós 
főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 
14 teljesítményfokozattal, maradékhő-
kijelzéssel. Gyorsan és pontosan 
állíthatja be a megfelelő hőfokozatot. 
Mivel az indukciós főzőlap csak 
az edényt melegíti fel, gyorsan és 
biztonságosan főzhet rajta.

60
CM

60
CM

INDUCTION STOP
+ GO

*beépítés helye

*beépítés helye

Kerámia főzőlap

EHF6547FXK

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
38x590x520

Kerámia főzőlap

EHF6241FOK

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
38x590x520

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• 14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés 3 lépésben

• Egyéb funkciók:  
hangjelzés 
automatikus gyorsfelfűtés 
gyerekzár 
Count-up időzítő 
Eco timer — ökoidőzítő 
funkciózár 
percszámláló 
kikapcsolható hangjelzés 
Stop+go funkció

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• 9 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés

• Egyéb funkciók:  
hangjelzés 
gyerekzár

Egy oldalon csiszolt  
kerámia főzőlap 

60 cm széles, 4 zónás kerámia 
főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 
9 teljesítményfokozattal, maradékhő-
kijelzéssel. A bővíthető főzőzónán 
hatékonyan melegíti fel a kisebb és 
nagyobb edényeket is.

Keret nélküli  
kerámia főzőlap

60 cm széles, 4 zónás kerámia főzőlap 
érintőkapcsolós vezérléssel, 14 
teljesítményfokozattal, maradékhő-
kijelzéssel. Az ovális zónán nagyobb 
méretű edényben (pl. halpárolóban) 
is főzhet, a 3 körös zóna pedig 
hatékonyan melegíti fel a különböző 
méretű edényeket.

60
CM

60
CM

ECO STOP
+ GO

*beépítés helye

*beépítés helye

6564



Sütés-főzés Főzőlapok

Kerámia főzőlap Termékjellemzők Műszaki jellemzők

EHF6240XXK

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
38x576x516

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• 9 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés

• Egyéb funkciók:  
gyerekzár 
hangjelzés

Promise XL keretes  
kerámia főzőlap

60 cm széles, 4 zónás kerámia 
főzőlap érintőkapcsolós vezérléssel, 
9 teljesítményfokozattal, maradékhő-
kijelzéssel. Így mindig tudni fogja, mely 
zónák nem hűltek még ki.

60
CM

*beépítés helye

Kerámia főzőlap Termékjellemzők Műszaki jellemzők

EHF6346IOK

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
38x590x520

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• 14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés

• Egyéb funkciók: hangjelzés, 
automatikus gyorsfelfűtés, 
gyerekzár, Count-up időzítő, 
funkciózár, percszámláló, Stop+go 
funkció

Promise XL keretes  
kerámia főzőlap

Egy oldalon csiszolt kerámia 
főzőlap 60 cm széles, 4 zónás 
kerámia főzőlap érintőkapcsolós 
vezérléssel, 14 teljesítményfokozattal, 
imaradékhő-kijelzéssel. A bővíthető 
főzőzónán hatékonyan melegíti fel a 
kisebb és nagyobb edényeket is.

*beépítés helye

60
CM

STOP
+ GO

Gázfőzőlap

EGT7353YOK

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

Gas on glass főzőlap

• 5 főzőzóna

• 70 cm széles

• Forgatógombos

• 2 öntöttvas edénytartó
Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
47x680x510

Stílusos, 5 égős Gas on Glass gázfőzőlap, nagy teljesítményű 
wokégővel. A kiváló teljesítmény és a gyönyörű dizájn találkozása. 
Ráadásul biztonságos is! Ha a gázégő lángja véletlenül kialszik,  
a főzőlap érzékeli, és automatikusan elzárja a gázellátást.

70
CM

6766



• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Forgatógombos

• 2 öntöttvas edénytartó

Sütés-főzés Főzőlapok

Gázfőzőlap Termékjellemzők Műszaki jellemzők

EGT6342YOK

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
46x590x520

Gas on Glass főzőlap

Stílusos, 4 égős Gas on Glass 
gázfőzőlap, nagy teljesítményű 
wokégővel. A kiváló teljesítmény 
és a gyönyörű dizájn találkozása. 
Ráadásul biztonságos is! Ha a 
gázégő lángja véletlenül kialszik,  
a főzőlap érzékeli, és automatikusan 
elzárja a gázellátást.

60
CM

Gázfőzőlap

EGH7353SOX

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

Gázfőzőlap

• 5 főzőzóna

• 75 cm széles

• Forgatógombos

• 2 öntöttvas edénytartó
Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
40x745x510

Stílusos, 75 cm széles, 5 égős gázfőzőlap, öntöttvas edénytartókkal. 
Ráadásul biztonságos is! Ha a gázégő lángja véletlenül kialszik, 
a főzőlap érzékeli, és automatikusan elzárja a gázellátást.

75
CM

Gázfőzőlap

EGH6343BOX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
40x595x510

• 4 főzőzóna

• 60 cm széles

• Forgatógombos

• 2 öntöttvas edénytartó

Gázfőzőlap

Ez a főzőlap három eltérő méretű 
égővel rendelkezik, ezért rugalmasan 
főzhet a különböző méretű 
lábosokban és serpenyőkben. 
Ráadásul biztonságos is! Ha 
a gázégő lángja véletlenül kialszik, 
a főzőlap érzékeli, és automatikusan 
elzárja a gázellátást.

60
CM

6968



Sütés-főzés Főzőlapok

Elektromos főzőlap

EHF3320NOK

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
34x290x520

• 2 főzőzóna

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• 14 teljesítményfokozat,  
piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés

• Egyéb funkciók:  
gyerekzár 
Stop+go funkció 
időzítő 
funkciózár

Domino kerámia főzőlap 

A dominó főzőlap tökéletes 
választás, ha kicsi a munkapultja, 
vagy több különböző főzőlapot 
szeretne használni.  
Az érintőkapcsolós kezelőpanelen 
egyszerűen és gyorsan beállíthatja  
a kívánt hőfokozatot.

STOP
+ GO

Elektromos főzőlap

EHH3320NVK

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
43x290x520

• 2 főzőzóna

• Elektronikus

• 7 szegmenses kijelző

• 14 teljesítményfokozat, piros kijelző

• Maradékhő-kijelzés

• Booster

• Egyéb funkciók: hangjelzés, 
automatikus gyorsfelfűtés, 
gyerekzár, funkciózár, percszámláló, 
Stop+go funkció

Domino indukciós főzőlap

A dominó főzőlap tökéletes
választás, ha kicsi a munkapultja,
vagy több különböző főzőlapot
szeretne használni. Az érintő-
kapcsolós kezelőpanelen egyszerűen 
és gyorsan beállíthatja a kívánt 
hőfokozatot.

Elektromos főzőlap

EHH3920BVK

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
43x290x520

• 2 főzőzóna

• ForgatógombosDomino indukciós főzőlap

A dominó főzőlap tökéletes 
választás, ha kicsi a munkapultja, 
vagy több különböző főzőlapot 
szeretne használni. A forgógombok 
a főzőlap elején vannak, így mindig 
kézre állnak. Könnyen elforgathatók, 
így egyszerűen és gyorsan 
beállíthatja a kívánt hőfokozatot.

INDUCTION

INDUCTION STOP
+ GO

Elektromos főzőlap

EHF3920BOK

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
41x290x520

• 2 főzőzóna

• ForgatógombosDomino kerámia főzőlap

A dominó főzőlap tökéletes 
választás, ha kicsi a munkapultja, 
vagy több különböző főzőlapot 
szeretne használni. A forgógombok 
a főzőlap elején vannak, így mindig 
kézre állnak. Könnyen elforgathatók, 
így egyszerűen és gyorsan 
beállíthatja a kívánt hőfokozatot.
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Sütés-főzés Főzőlapok

Gázfőzőlap

EGG3322NVX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
41x290x510

• 2 főzőzóna

• Forgatógombos

• 1 öntöttvas edénytartó

Domino gázfőzőlap

A dominó főzőlap tökéletes választás, 
ha kicsi a munkapultja, vagy több 
különböző főzőlapot szeretne 
használni. Ezt a gázfőzőlapot kiváló 
minőségű öntöttvas edénytartóval 
láttuk el. Ez a masszív, időtálló eszköz 
biztonságos és stabil alapot biztosít 
a főzéshez. Ráadásul biztonságos is! 
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Professzionális megoldás
A séfek sokféle ételkészítési 
technikához használják 
a wokot. Sütéshez 
(miközben folyton forgatják 
az ételt), pároláshoz, 
intenzív pirításhoz és 
lassú sütéshez is.

Nagyszerű 
kiegészítők
Indukciós főzőlapjainkon pontosan és 
gyorsan beállíthatja a megfelelő hőfokozatot, 
az edények pedig egyenletesen melegednek 
fel. Függetlenül attól, hogy mekkorák, vagy 
milyen a formájuk. Ezért minden falat étel 
egyenletesen sül meg.

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 wokserpenyőt, 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.

Wokszett – 944 189 328 Grill-lap – 902 979 706 TR3LFSTV H – 944 189 419

Woktartó és wokserpenyő

Indukciós főzőlapokhoz

Grill-lap

Bridge funkciós indukciós 
főzőlapokhoz

3 pár kihúzható sütősín

Gőzsütőkhöz

TR3LV H – 944 189 416 PBOX-6IR – 944 189 313 PBOX-7IR8I – 944 189 314

3 pár kihúzható sütősín

72 literes űrtartalmú sütőkhöz 
(kivéve gőzsütő)

Túlmelegedés-védő biztonsági alap

60 cm széles indukciós és  
kerámia főzőlaphoz

Túlmelegedés-védő biztonsági alap

70 cm széles indukciós és kerámia 
főzőlaphoz, 80 cm széles indukciós 
főzőlaphoz

PBOX-8R9I – 944 189 315 PBOX-9R – 944 189 316

Túlmelegedés-védő biztonsági alap

80 cm széles kerámia főzőlaphoz  
és 90 cm széles indukciós 
főzőlaphoz

Túlmelegedés-védő biztonsági alap

90 cm széles kerámia főzőlaphoz

Sütés-főzés Tartozékok főzőlapokhoz és sütőkhöz
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Páraelszívók

Páraelszívók ...................................................80

A piktogramok magyarázata a hátsó belső borítón található.

Páraelszívók
Fogadja vendégeit egy kellemes 
konyhában, ahol nincs ételszag. 
Válasszon a sítlusos és finom 
vonalvezetésű páraelszívók 
közül, melyek segítenek Önnek 
tisztán tartani a levegőt, miközben 
gyönyörűen mutatnak konyhájában.
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Zajszint (dB)

40 50 60 70 80 90 100

Dizájn elszívó 
 -  Stílusos megjelenést 

ad konyhájának.
 - Rendkívül hatékony.
 -  Különböző méretűek és 

megjelenésűek, hogy a 
konyhájába illeszkedő 
modellt választhassa.

Szigetelszívó 
 -  Tökéletes választás, 

ha van egy sziget 
a konyhájában.

 -  Ideális akkor, ha  
a főzés sokszor társasági 
esemény is egyben.

 -  Kifinomult megjelenésével 
és technológiai 
megoldásaival 
igazán stílusos.

Teleszkópos páraelszívó 
-  Helytakarékos megoldás, 

hatékony levegőcserélő 
technológia.

-  Egyszerűen kezelhető 
főzés közben is.

Páraelszívók
Jó tudni...
Hogyan segítenek Önnek otthon  
az Inspiration termékcsalád  
innovatív megoldásai?

Légkivezetés Keringetés

A gőzpárát és a szagokat úgy tudjuk  
a leghatékonyabban eltávolítani a levegőből, ha egy 
csövön keresztül kivezetjük a szabadba. Alternatíva 
lehet a levegő keringetése a konyhában.

A használt levegő keresztülmegy egy zsírszűrőn,  
majd egy szénszűrőn, végül  
a tiszta levegő visszaáramlik a konyhába.

Madarak 
csiripelése

Jó minőségű 
mosogatógép

Páraelszívó
Porszívó Kiáltás Fűnyíró

A teljesítmény számítása 
A légáramlás a páraelszívó 
teljesítményét jelzi, mely a konyha 
levegőjének cseréléséhez szükséges. 
A légáramlást m3/h-ban adjuk meg, 
és azt fejezi ki, hogy a készülék hány 
köbméter levegőt tud maximális 
teljesítményfokozat mellett 1 óra 
alatt kicserélni. A nagyobb szám 
gyorsabb levegőcserét jelent, de 
ettől még nem biztos, hogy az lesz 
az Ön számára megfelelő készülék. 
Az ideális páraelszívó óránként 
legalább 8, optimális esetben 12 
alkalommal cseréli ki a levegőt. 
Példa:
A konyha méretei (hossz. x szél. x mag.): 
4 m x 3 m x 2,5 m = 30 m3 

12 csere óránként 
12x30 m3 = 360 m3

A LED-világítás előnyei 
a hagyományos izzókkal szemben

     Alacsony energiafogyasztás  
–  Akár 70%-kal kevesebb 

energiafelhasználás.

Környezetbarát
– Nincs benne higany, nátrium, 
 ólom és más nehézfém.
– Kevésbé szennyezi  
 a levegőt, nem termel hőt.

Hosszú a várható élettartama
– 50 000 óra/10 év az élettartama.
– Alacsony fenntartási költség.

Sütés-főzés Páraelszívó
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Sütés-főzés Páraelszívók

Szagelszívó

EFL10566DX

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzőkTermékjellemzők Termékjellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
910x998x700

Páraelszívó

EFB90680BX

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
800x898x470

Sziget-páraelszívó

• Rozsdamentesacél-kivitel

• 100 cm széles

• 1 motor

• 3 + intenzív teljesítményfokozat

• Mikrokapcsoló-vezérlés

• Világítás: 4 db halogénizzó, 20 W

• Zsírszűrő: 3 db 

• Tartozékok: aktívszén-szűrő  
(EFF72 - 942492262)

Kürtős páraelszívó

• Rozsdamentesacél-kivitel

• 90 cm széles

• 1 motor

• 5 + intenzív teljesítményfokozat

• Csúszókapcsoló-vezérlés

• Világítás: 2 db LED (elsötétedő)

• Zsírszűrő: 3 db 

• Tartozékok: aktívszén-szűrő  
(EFF72 - 942492262)

• Távirányító: rendelhető  
(RM10000 - 942492467)

Gyönyörű, 100 cm széles szigetelszívó. A korszerű 
halogén fényforrás ragyogó fénnyel árasztja el  
a teljes főzőfelületet. Az inverter motor kivételesen  
nagy teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás 
és halk működés mellett.

Gyönyörű, 90 cm széles kürtős páraelszívó. A beépített LED-
világítás erőssége állítható, így mindig hatékonyan világítja meg 
a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre 
képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.

100
CM

90
CM

LED
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Sütés-főzés Páraelszívók

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
620x898x471

• Rozsdamentesacél-kivitel

• 90 cm széles

• 1 motor

• 3 intenzív teljesítményfokozat

• Csúszókapcsoló-vezérlés

• Világítás: 2 db halogénizzó, 28 W

• Zsírszűrő: 3 db 

• Tartozékok: 2 db aktívszén-szűrő 
rendelhető (EFF75 - 942492436)

Kürtős páraelszívó

Rozsdamentes acél, 90 cm széles kürtős páraelszívó, 3 teljesítmény-
fokozattal. A beépített halogénvilágítás mindig hatékonyan világítja 
meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy teljesítményre 
képes alacsony energiafogyasztás és halk működés mellett.

90
CM

EFV90657OK

Méretek, szél.xmély. (mm):
898x379

Kürtős páraelszívó

• Fekete kivitel

• 90 cm széles

• 1 motor

• 3 teljesítményfokozat

• Érintőkapcsoló (üvegfelületen)- 
vezérlés

• Világítás: 2 db LED

• Zsírszűrő: 2 db 

• Tartozékok: 2 db aktívszén-szűrő 
rendelhető (EFF62 - 942492258)

Gyönyörű, 90 cm széles kürtős páraelszívó.  
A beépített LED-világítás mindig hatékonyan világítja 
meg a főzőlapot. Az inverter motor kivételesen nagy 
teljesítményre képes alacsony energiafogyasztás és  
halk működés mellett.
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Páraelszívó

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

Páraelszívó

EFC90151X
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Sütés-főzés Páraelszívók

Páraelszívó

EFF60560OX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
665x598x500

Páraelszívó

EFB60460OX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
645x598x500

• Rozsdamentesacél-kivitel

• 60 cm széles

• 1 motor

• 2 + 2 intenzív teljesítményfokozat

• Breeze funkció

• Mikrokapcsoló-vezérlés

• Világítás: 2 db LED

• Zsírszűrő: 1 db 

• Tartozékok: 1 db aktívszén-szűrő 
rendelhető (TYPE15 - 942122164)

• Rozsdamentesacél-kivitel

• 60 cm széles

• 1 motor

• 3 teljesítményfokozat

• Nyomógombos vezérlés

• Világítás: 2 db LED

• Zsírszűrő: 1 db 

• Tartozékok: 1 db aktívszén-szűrő  
rendelhető (TYPE15 - 942122164)

Kürtős páraelszívó

Gyönyörű, 60 cm széles 
kürtős páraelszívó, 2 + 2 
teljesítményfokozattal, Breeze 
funkcióval. Az elszívó csendben 
tisztítja meg főzés után a konyha 
levegőjét, így nem zavarja a családi 
beszélgetést. Az inverter motor 
kivételesen nagy teljesítményre képes 
alacsony energiafogyasztás és halk 
működés mellett.

Kürtős páraelszívó

60 cm széles kürtős páraelszívó,  
3 teljesítményfokozattal, 
nyomógombos vezérléssel.  
A beépített LED-világítás mindig 
hatékonyan világítja meg a főzőlapot. 
Az inverter motor kivételesen nagy 
teljesítményre képes alacsony 
energiafogyasztás és halk működés 
mellett.

60
CM

60
CM

LED

LED

Páraelszívó

EFV80464OW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, szél.xmély. (mm):
800x337

Páraelszívó

EFV60657OK

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, szél.xmély. (mm):
598x379

• Fehér kivitel

• 80 cm széles

• 1 motor

• 3 teljesítményfokozat

• Nyomógombos vezérlés

• Világítás: 2 db halogénizzó

• Zsírszűrő: 1 db 

• Tartozékok: 2 db aktívszén-szűrő  
(TYPE57 - 942122624)

• Fekete kivitel

• 60 cm széles

• 1 motor

• 3 teljesítményfokozat

• Érintőkapcsoló (üvegfelületen)- 
vezérlés

• Világítás: 2 db LED

• Zsírszűrő: 2 db 

• Tartozékok: 2 db aktívszén-szűrő 
rendelhető (EFF62 - 942492258)

Kürtős páraelszívó

Fehér színű, 80 cm széles kürtős 
páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal. 
A beépített halogénvilágítás mindig 
hatékonyan világítja meg a főzőlapot. 
Az inverter motor kivételesen nagy 
teljesítményre képes alacsony 
energiafogyasztás és halk működés 
mellett.

Kürtős páraelszívó

Fekete színű, 60 cm széles kürtős 
páraelszívó, 3 teljesítményfokozattal, 
érintőkapcsolós kezelőfelülettel. 
A beépített LED-világítás mindig 
hatékonyan világítja meg a főzőlapot. 
Az inverter motor kivételesen nagy 
teljesítményre képes alacsony 
energiafogyasztás és halk működés 
mellett
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Sütés-főzés Páraelszívók

Páraelszívó

EFP6500X

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, szél.xmély. (mm):
598x295

Szagelszívó

EFP60424OX

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, szél.xmély. (mm):
598x280

• Rozsdamentesacél-kivitel

• 60 cm széles

• 1 motor

• 3 teljesítményfokozat

• Csúszókapcsoló-vezérlés

• Világítás: 2 db halogénizzó, 28 W

• Zsírszűrő: 2 db 

• Tartozékok: 1 db aktívszén-szűrő 
(rendelhető; type303 - 942492436)

• Rozsdamentesacél-kivitel

• 60 cm széles

• 1 motor

• 3 teljesítményfokozat

• Nyomógombos

• Világítás: 2 db halogénizzó, 28 W

• Zsírszűrő: 1 db 

• Tartozékok: 1 db aktívszén-szűrő 
(rendelhető; type58 - 902979732)

Kihúzható páraelszívó

60 cm széles kihúzható elszívó, 
mely csak akkor lesz látható, ha 
éppen szüksége van rá. Amikor 
nem használja, elrejti a bútor. 
Tökéletesen helytakarékos megoldás! 
A csúszókapcsolókkal egyszerűen 
és gyorsan beállíthatja a megfelelő 
teljesítményfokozatot.

Kihúzható páraelszívó

60 cm széles kihúzható elszívó,
mely csak akkor lesz látható, ha
éppen szüksége van rá. Amikor
nem használja, elrejti a bútor.
Tökéletesen helytakarékos megoldás!
A nyomógombokkal egyszerűen
és gyorsan beállíthatja a megfelelő
teljesítményfokozatot.

60
CM

60
CM

Páraelszívó

EFC60151X

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
620x598x471

Szagelszívó

EFC60441OR

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
772x600x515

• Rozsdamentesacél-kivitel

• 60 cm széles

• 1 motor

• 3 teljesítményfokozat

• Csúszókapcsoló-vezérlés

• Világítás: 1 db halogénizzó, 28 W

• Zsírszűrő: 1 db 

• Tartozékok: 2 db aktívszén-szűrő 
rendelhető (EFF75 - 942492436)

• Fekete kivitel

• 60 cm széles

• 1 motor

• 3 teljesítményfokozat

• Nyomógombos

• Világítás: 2 db LED

• Zsírszűrő: 2 db 

• Tartozékok: 2 db aktívszén-szűrő 
rendelhető (type200 - 942121987)

Kürtős páraelszívó

60 cm széles kürtős páraelszívó, 
3 teljesítményfokozattal, 
csúszókapcsolós vezérléssel.  
Az inverter motor kivételesen nagy 
teljesítményre képes alacsony 
energiafogyasztás és halk működés 
mellett.

Kürtős páraelszívó

60 cm széles kürtős páraelszívó,  
3 teljesítményfokozattal, nyomó-
gombos vezérléssel. A beépített LED-
világítás mindig hatékonyan világítja 
meg a főzőlapot. Az inverter motor 
kivételesen nagy teljesítményre 
képes alacsony energiafogyasztás 
és halk működés mellett.

60
CM

LED

60
CM

8786



Mosogatógépek

60 cm széles mosogatógépek ..............94

45 cm széles mosogatógépek ............ 103

A piktogramok magyarázata a hátsó belső borítón található.

Mosogatógépek
Nem számít, milyen edényt tesz be 
a mosogatógépébe — a legnagyobb, 
legzsírosabb serpenyőktől 
a törékeny üvegpoharakig — 
a RealLife® mosogatógépek 
egyedülállóan tisztára mosnak 
mindent, hogy Ön minden 
alkalommal csillogóan tisztán 
vehesse ki edényeit a gépből.



Mosogatás

AirDry: természetes 
szárítás
Az AirDry technológia 
a természetes levegő-
áramlást használja 
fel az edények végső 
szárításához. Az ajtó 10 
cm-re kinyílik az utolsó 
szárítási fázisban, és úgy 
is marad, amíg kipakolja 
a gépet. Természetes 
módon szárítja 
meg az edényeket, 
miközben csökkenti az 
energiafogyasztást.

Feleannyi idő  
alatt végez
Használja  
a TimeManager opciót, 
mely elvégez néhány 
okos beállítást. Akár 
felére is csökkentheti 
a program hosszát, 
miközben ragyogóan 
tiszták lesznek edényei.

Az AutoFlex program 
a töltethez igazítja 
a beállításokat
Az intelligens AutoFlex 
program érzékelők 
segítségével méri fel, 
mennyire piszkosak 
az edények – majd 
kiválasztja a megfelelő 
programot, hogy 
minden edény 
egyedülállóan 
tiszta legyen. Kiváló 
teljesítménnyel, 
időtakarékosan, illetve 
az alacsony energia- 
és vízfogyasztásnak 
köszönhetően 
gazdaságosan 
működik a program.

  

Egyedülálló védelem 
a poharaknak
Intsen búcsút a kézi 
mosogatásnak! A SoftGrips 
gumigyűrűk finoman,  
de stabilan fogják  
a borospoharak szárát, így 
azok a program során  
a helyükön maradnak. 

A SoftSpikes® gumitüskék 
pedig a helyükön tartják 
az üvegpoharakat. Ez a két 
okos megoldás egyedülálló 
védelmet nyújt féltett, 
értékes üvegpoharainak.

Ragyogó tisztaság
Minden edénye  
ragyogóan tiszta lesz  
az intelligens, extra szatelit 
vízkarnak és az 5 szintről 
érkező vízpermetnek 
köszönhetően. 
A hagyományos 
szórókarokkal ellentétben  
a mi vízkarunk több 
irányban mozog, így  
a víz elér a mosogatógép 
legzsúfoltabb részeire is. 
Minden edény csillogóan 
tiszta lesz, függetlenül 
attól, hogyan pakolta 
be őket a gépbe.

FlexiWash
Minden edény ragyogóan 
tiszta lesz egy program alatt. 
Tegye a poharakat  
a felső kosárba, a lábosokat 
és a serpenyőket 
pedig az alsóba.

ComfortLift: segít be- és 
kipakolni a gépet
Az alsó kosarat elég csak 
kicsit meghúzni, és egy lift 
felemeli. Akkor is, amikor 
tele van edényekkel. A 
lift le is engedi a piszkos 
edényekkel megpakolt 
kosarat, ehhez Önnek csak 
egy kart kell meghúznia 
a kosár fogantyúján.

  

Több hely, nagyobb 
rugalmasság
A 15 terítékes 
mosogatógépekben nagy, 
kivehető evőeszköztartó 
tálca van – kényelmesen 
bepakolhatja  
az evőeszközöket,  
a hosszabb eszközöket vagy 
az eszpresszós csészéket.

Mosogatógépek
Újdonságok
Bármekkora kihívásnak is tűnik, az Electrolux RealLife® 
mosogatógépek elvégzik a mosogatást Ön helyett. 
Íme, néhány fontos tudnivaló új mosogatógépeinkről.
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Mosogatás

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

10 liter kontra 103 liter 0,82 kWh kontra 2,5 kWh 

  Gépi mosogatás 
  Kézi mosogatás

Vízfogyasztás Energiafogyasztás

Még nagyobb hely és rugalmasság
Az új evőeszköztartó tálca a felső kosár fölé került, s  
ezzel helyet szabadítottunk fel az alsó kosárban. Így  
az új RealLife® mosogatógépekbe akár 
15 terítéknyi edény is befér.

Az evőeszköztartó tálca 
kivehető, így kényelmesen 
rápakolhatja  
az evőeszközöket, a hosszú 
keverőlapátokat és  
az eszpresszós csészéket is. 
Az éles kések stabilan  
a helyükön maradnak  
a program során, ha  
a késtartóba teszi őket.

A RealLife® mosogatógépek pakolótere nagyobb, mint 
az azonos külső méretű hagyományos modelleké.

Hagyományos 
tér

RealLife® 
XXL-tér

Hatékony vízpermetezés 
A szatelit vízkarral együtt  
5 szintről érkezik a víz  
az edényekre. A víz elér  
minden edényt, akkor is,  
ha tele van a gép. Ezért  
minden edény tökéletesen  
tiszta lesz a program végére. 5 szintről érkező vízpermet

a piszkos edények 

98
így néz ki

%-a

Mehet minden a RealLife®  
mosogatógépbe
A RealLife™ modellek tesztek  
során is bizonyították, hogy  
a mindennapi használat  
során is mindig a legjobb  
eredményt érik el.* Fazekak, lábosok..., 
pakoljon be nyugodtan mindent.

Hagyományos 
elrendezés

RealLife® - 
elrendezés

*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. 

RealLife™ 
szatelit vízkar

vs.

Hagyományos 
vízkar

Mindannyian tudjuk...

Mosogatógépek
Jó tudni...
Hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration 
termékcsalád innovatív megoldásai?

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

A Bonni Egyetem tanulmánya – Németország, Olaszország, Svédország,  
Egyesült Királyság, 2008, valamint egyéb megfigyelésen alapuló kutatás 
Európában.
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60
CM 15 +++A

Mosogatógép

ESL8820RA
Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos RealLife® mosogatógép, 
akár 15 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe,  
a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb belső 
tér és az extra, szatelit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél 
hatékonyabb mosogatásról. A RealLife® mosogatógép ráadásul rendkívül 
energia- és víztakarékos. Igazi újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny 
poharait is a gépbe, hiszen a gumitüskék stabilan a helyükön tartják azokat. Az 
AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

60 cm széles,  
teljesen beépíthető mosogatógép 

• 15 teríték

• A+++ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• Magyar nyelvű, szöveges  
LCD-kijelző mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb

• Felső zuhany

• Alsó szórókar: szatelit szórókar

• AutoOff – automatikus kikapcsolás

• 5 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C); Eco    
50 °C; FLEXIWASH; Üvegprogram   
45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus    
60 °C; Öblítés-tartás

• MyFavorite opció

• TimeManager  
programrövidítő opció

• XtraDry

• TimeBeam — hátralévő idő kijelzése  
a padlón

• Belső világítás

• Evőeszköztartó felső polc + 
késtámasztó + Inox fogantyú

• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 
2 lehajtható pohártámasztó; 2 
SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; 
6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrű; 
lehajtható pohártartó; inox fogantyú

• Alsó kosár: 6 lehajtható tányértartó; 
lehajthatő pohárrögzítő 6 SoftGrips 
pohárrögzítő gumigyűrűvel; inox 
fogantyú

• Aqua control érzékelővel

• Csúszózsanér

• Magasra beépíthető

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

Mosogatás Mosogatógépek
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60
CM +++A

Mosogatógép

ESL7740RO (ComfortLift)
Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos ComfortLift® mosogatógép, mely segít 
Önnek kipakolni az edényeket! Amikor az alsó kosarat kicsit meghúzza, egy lift felemeli. Akkor 
is, amikor tele van edényekkel. A lift le is engedi a piszkos edényekkel megpakolt kosarat, 
ehhez Önnek csak egy kart kell meghúznia a kosár fogantyúján. Bármit bepakolhat ebbe a 
gépbe, a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb belső 
tér és az extra, szatelit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél hatékonyabb 
mosogatásról. Az AirDry technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

60 cm széles,  
teljesen beépíthető mosogatógép 

• 13 teríték

• A+++ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző 
mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb

• Felső zuhany

• Alsó szórókar: szatelit szórókar

• AutoOff – automatikus kikapcsolás

• 5 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C); Eco    
50 °C; FLEXIWASH; Üvegprogram  
45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus    
60 °C; Öblítés-tartás

• MyFavorite opció

• TimeManager  
programrövidítő opció

• XtraDry

• TimeBeam — hátralévő idő kijelzése  
a padlón

• Belső világítás

• Evőeszköztartó felső polc + 
késtámasztó + Inox fogantyú

• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 
2 lehajtható pohártámasztó; 2 
SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; 
6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrű; 
lehajtható pohártartó; inox fogantyú

• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó 
Comfort Lift©; inox fogantyú

• Aqua control érzékelővel

• Csúszózsanér

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

13
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CM 13 +++A

Mosogatógép

ESL7721RA
Teljesen beépíthető, kiemelkedően energiatakarékos RealLife® mosogatógép, 
akár 13 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat a gépbe  
a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb 
belső tér és az extra, szatelit szórókar együttesen gondoskodik a minden 
eddiginél hatékonyabb mosogatásról. Az AirDry technológia pedig 
cseppmentesen szárítja meg az edényeket.

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

60 cm széles,  
teljesen beépíthető mosogatógép 

• 13 teríték

• A+++ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző 
mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb

• Felső zuhany

• Alsó szórókar: szatelit szórókar

• AutoOff – automatikus kikapcsolás

• 5 hőmérséklet

• Programok: AutoFlex 45 ˚C —          
70 ˚C; Eco 50; FlexiWash; Üveg       
45 ˚C; Intenzív 70; QuickPlus 60 ˚C;  
Öblítés-tartás

• MyFavorite opció

• TimeManager  
programrövidítő opció

• XtraDry

• TimeBeam — hátralévő idő kijelzése  
a padlón

• Belső világítás

• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 
2 lehajtható pohártámasztó; 2 
SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; 
6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrű; 
lehajtható pohártartó; inox fogantyú

• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó; 
inox fogantyú

• Aqua control érzékelővel

• Csúszózsanér

• Magasra beépíthető

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

Mosogatógép

ESL8350RO

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

RealLife® mosogatógép, akár 15 terítéknyi edény mosogatásához. Bármit bepakolhat 
a gépbe a legnagyobb, legzsírosabb fazéktól a törékeny üvegpoharakig. A nagyobb 
belső tér és az extra, szatelit szórókar együttesen gondoskodik a minden eddiginél 
hatékonyabb mosogatásról. A RealLife® mosogatógép ráadásul rendkívül energia- 
és víztakarékos. Igazi újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny poharait 
is a gépbe, hiszen a gumitüskék stabilan a helyükön tartják azokat. Az AirDry 
technológia pedig cseppmentesen szárítja meg az edényeket.

60
CM ++A

60 cm széles, teljesen beépíthető 
teljesen beépíthető mosogatógép 

• 15 teríték

• A++ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző 
mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb

• Felső zuhany

• Alsó szórókar: szatelit szórókar

• AutoOff – automatikus kikapcsolás

• 5 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C); Eco    
50 °C; FLEXIWASH; Üvegprogram  
45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C

• MyFavorite opció

• TimeManager  
programrövidítő opció

• XtraDry

• Piros és zöld fénypont a padlón

• Evőeszköztartó felső polc + műanyag 
fogantyú

• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 
2 lehajtható pohártámasztó; 2 
SoftSpikes pohárrögzítő gumitüske; 
6 SoftGrips pohárrögzítő gumigyűrű; 
lehajtható pohártartó; műanyag 
fogantyú

• Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó; 
műanyag fogantyú

• Aqua control érzékelővel

• Csúszózsanér

15

Mosogatás Mosogatógépek
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60
CM

60
CM

Mosogatógép Mosogatógép

ESL7345RO ESL5325LO

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzőkTermékjellemzők Termékjellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

13 13++A ++A

Mosogatógép Mosogatógép

ESL5355LO ESL5322LO

Termékjellemzők TermékjellemzőkMűszaki jellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

60 cm széles,  
teljesen beépíthető mosogatógép

60 cm széles,  
teljesen beépíthető mosogatógép

• 13 teríték

• A+++ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• AutoOff – automatikus kikapcsolás 

• 4 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C);Eco 
50 °C;Üvegprogram 45 °C;Intenzív        
70 °C;Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás

• TimeManager  
programrövidítő opció

• XtraDry

• Piros és zöld fénypont a padlón

• Felső kosár: 2 SoftSpikes 
pohárrögzítő gumitüske;lehajtható 
pohártartó;műanyag fogantyú

• Alsó kosár: 2 lehajtható 
tányértartó;műanyag fogantyú

• Aqua control 

• Csúszózsanér

• 13 teríték

• A+ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• AutoOff – automatikus kikapcsolás 

• 4 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C;  
Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C; Öblítés-
tartás

• XtraDry

• Piros és zöld fénypont a padlón

• Felső kosár: lehajtható pohártartó

• Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó

• Aqua control érzékelővel

• Csúszózsanér

• 13 teríték

• A++ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző  mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb

• Felső zuhany

• Alsó szórókar: szatelit szórókar

• AutoOff – automatikus kikapcsolás

• 5 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50°C; 
FLEXIWASH; Üvegprogram 45 °C; 
Intenzív 70 °C; Gyors Plus 60 °C

• MyFavorite opció

• TimeManager programrövidítő opció

• XtraDry

• Piros és zöld fénypont a padlón

• Felső kosár: 12 SoftGrips pohár-rögzítő 
gumigyűrű; 2 lehajtható tányértartó; 2 
lehajtható pohár-támasztó; 4 SoftSpikes 
pohárrögzítő gumitüske; műanyag 
fogantyú

• Alsó kosár:  2 lehajtható tányértartó; 
műanyag fogantyú

• Csúszózsanér

• 13 teríték

• A++ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• AutoOff – automatikus kikapcsolás 

• 4 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; 
Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors 
Plus 60 °C; Öblítés-tartás

• TimeManager  
programrövidítő opció

• XtraDry

• Piros és zöld fénypont a padlón

• Felső kosár: 2 SoftSpikes pohárrögzítő 
gumitüske; lehajtható pohártartó; 
műanyag fogantyú

• Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó; 
műanyag fogantyú

• Aqua control érzékelővel

• Csúszózsanér

60
CM

60
CM13 13+++A

Teljesen beépíthető, kiemelkedően 
energiatakarékos mosogatógép, akár 
13 terítéknyi edény mosogatásához. 
A lehajtható csésze- és tányértartók 
segítségével minden alkalommal  
a töltethez igazíthatja a pakolóteret. 
Bepakolhatja törékeny poharait is  
a gépbe, mert a gumitüskék  
a helyükön tartják azokat. Az AirDry 
technológia pedig cseppmentesen 
szárítja meg az edényeket.

Teljesen beépíthető, kiemelkedően
energiatakarékos mosogatógép, akár 
13 terítéknyi edény mosogatásához.
A lehajtható csésze- és tányértartók
segítségével minden alkalommal
a töltethez igazíthatja a pakolóteret.
Az AirDry technológia pedig csepp-
mentesen szárítja meg az edényeket.

RealLife® mosogatógép, akár 13 
terítéknyi edény mosogatásához. Bármit 
bepakolhat a gépbe, a nagyobb 
belső tér és az extra, szatelit szórókar 
együttesen gondoskodik a minden 
eddiginél hatékonyabb mosogatásról. 
A RealLife® mosogatógép ráadásul 
rendkívül energia- és víztakarékos. Igazi  
újdonság, hogy nyugodtan bepakolhatja 
törékeny poharait is a gépbe, hiszen 
a gumitüskék stabilan a helyükön 
tartják azokat. Az AirDry technológia 
pedig cseppmentesen szárítja meg az 
edényeket.

Teljesen beépíthető, kiemelkedően
energiatakarékos mosogatógép, akár 
13 terítéknyi edény mosogatásához. 
A lehajtható csésze- és tányértartók 
segítségével minden alkalommal a 
töltethez igazíthatja a pakolóteret.
Bepakolhatja törékeny poharait is
a gépbe, mert a gumitüskék
a helyükön tartják azokat. Az AirDry 
technológia pedig cseppmentesen 
szárítja meg az edényeket.

60 cm széles,  
teljesen beépíthető mosogatógép

60 cm széles,  
teljesen beépíthető mosogatógép
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Mosogatógép Mosogatógép

ESL5321LO ESI8550ROX

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzőkTermékjellemzők Termékjellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

13

Mosogatógép Mosogatógép

ESI8730RAX ESI5550LOX

Termékjellemzők TermékjellemzőkMűszaki jellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x550

60 cm széles,  
teljesen beépíthető mosogatógép

60 cm széles,  
kezelőpaneles mosogatógép

• 13 teríték

• A+++ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• AutoOff – automatikus kikapcsolás 

• 4 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; 
Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; 
Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás

• My Favorite opció

• TimeManager  
programrövidítő opció

• XtraDry

• Felső kosár: 2 SoftSpikes pohárrögzítő 
gumitüske; lehajtható pohártartó; 
műanyag fogantyú

• Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó; 
műanyag fogantyú

• Aqua control érzékelővel

• Billenőzsanér

• 13 teríték

• A+ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• AutoOff – automatikus kikapcsolás 

• 4 hőmérséklet

• Programok: Eco 50 °C; Intenzív 70 °C; 
Normál 65°C előmosogatással; Gyors Plus 
60 °C; Öblítés-tartás

• XtraDry

• Felső kosár: lehajtható pohártartó

• Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó

• Aqua control érzékelővel

• Csúszózsanér

• 15 teríték
• A+++ energiaosztály
• Inverter motor – csendes, hatékony, 

energiatakarékos
• 3 karakteres kijelző/érintőkapcsoló
• Szárítás: AirDry technológia
• XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
• Felső zuhany
• Alsó szórókar: szatelit szórókar
• AutoOff – automatikus kikapcsolás 
• 5 hőmérséklet
• Programok: Auto (45-70 °C);Eco 

50 °C;FLEXIWASH;Üvegprogram              
45 °C;Intenzív 70 °C;Gyors Plus 60 °C

• My Favorite opció
• TimeManager programrövidítő opció
• HygienePlus opció
• XtraDry
• Belső világítás
• Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó 

+ inox fogantyú
• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó;2 

lehajtható pohártámasztó;2 SoftSpikes 
pohárrögzítő gumitüske;6 SoftGrips 
pohárrögzítő gumigyűrű;lehajtható 
pohártartó;inox fogantyú Electrolux

• Alsó kosár: 4 lehajtható tányértartó; inox 
fogantyú

• Aqua control érzékelővel
• Billenőzsanér
• Magasra beépíthető

• 15 teríték
• A+++ energiaosztály
• Inverter motor – csendes, hatékony, 

energiatakarékos
• 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
• Szárítás: AirDry technológia
• XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
• Felső zuhany
• Alsó szórókar: szatelit szórókar
• AutoOff – automatikus kikapcsolás 
• 5 hőmérséklet
• Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; 

FLEXIWASH; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 
70 °C; Gyors Plus 60 °C

• My Favorite opció
• TimeManager  

programrövidítő opció
• XtraDry
• Evőeszköztartó felső polc + műanyag 

fogantyú
• Felső kosár: 2 lehajtható tányértartó; 2 

lehajtható pohártámasztó; 2 SoftSpikes 
pohárrögzítő gumitüske; 6 SoftGrips 
pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható 
pohártartó; műanyag fogantyú

• Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó; 
műanyag fogantyú

• Aqua control érzékelővel
• Billenőzsanér
• Magasra beépíthető

60
CM 13

Kiemelkedően energiatakarékos 
mosogatógép, akár 13 terítéknyi 
edény mosogatásához. A lehajtható 
csésze- és tányértartók segítségével 
minden alkalommal a töltethez 
igazíthatja a pakolóteret. 
Bepakolhatja törékeny poharait is
a gépbe, mert a gumitüskék a 
helyükön tartják azokat. Az AirDry
technológia pedig cseppmentesen
szárítja meg az edényeket.

Teljesen beépíthető, kiemelkedően
energiatakarékos mosogatógép, akár 
13 terítéknyi edény mosogatásához.
A lehajtható csésze- és tányértartók 
segítségével minden alkalommal 
a töltethez igazíthatja a pakolóteret. 
Az AirDry technológia pedig 
cseppmentesen szárítja meg 
az edényeket.

RealLife® mosogatógép, akár 15
terítéknyi edény mosogatásához. Bármit 
belepakolhat a gépbe, a nagyobb 
belső tér és az extra szatelit szórókar 
együttesen együttesen gondoskodik 
a minden eddiginél hatékonyabb 
mosogatásról. A RealLife® mosogatógép 
ráadásul rendkívül energia- és 
víztakarékos. Igazi újdonság, hogy 
nyugodtan bepakolhatja törékeny, 
értékes poharait is a gépbe, hiszen 
a gumikarok és -tüskék stabilan a 
helyükön tartják azokat.

60 cm széles,  
teljesen beépíthető mosogatógép

60 cm széles,  
teljesen beépíthető mosogatógép

RealLife® mosogatógép, akár 15 
terítéknyi edény mosogatásához. Bármit 
belepakolhat a gépbe, a nagyobb belső 
tér és az extra szatelit szórókar együttesen 
együttesen gondoskodik a minden 
eddiginél hatékonyabb mosogatásról. A 
RealLife® mosogatógép ráadásul rendkívül 
energia- és víztakarékos. Igazi újdonság, 
hogy nyugodtan bepakolhatja törékeny, 
értékes poharait is a gépbe, hiszen a 
gumikarok és -tüskék stabilan a helyükön 
tartják azokat.
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60
CM

Mosogatógép Mosogatógép

ESI5545LOX ESL4581RO

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzőkTermékjellemzők Termékjellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x575

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x550

13

Mosogatógép Mosogatógép

ESI5205LOX ESL4510LO

Termékjellemzők TermékjellemzőkMűszaki jellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x596x575

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x550

45 cm széles, teljesen beépíthető 
mosogatógép

60 cm széles,  
beépíthető mosogatógép

• 9 teríték

• A+ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• AutoOff – automatikus kikapcsolás 

• 4 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; 
Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; 
Gyors Plus 60 °C; Öblítés-tartás

• My Favorite opció

• TimeManager  
programrövidítő opció

• XtraDry

• Piros és zöld fénypont a padlón

• Felső kosár: lehajtható pohártartó

• Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó

• Aqua control érzékelővel

• Csúszózsanér

• 13 teríték

• A+++ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• AutoOff – automatikus kikapcsolás 

• 4 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; 
Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors 
Plus 60 °C; Öblítés-tartás

• My Favorite opció

• TimeManager  
programrövidítő opció

• XtraDry

• Felső kosár: lehajtható pohártartó; 
műanyag fogantyú

• Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó; 
műanyag fogantyú

• Aqua control érzékelővel

• Billenőzsanér

• 13 teríték

• A+ energiaosztály

• Aszinkron motor

• LED visszajelző tekerő- és 
nyomógombbal

• Szárítás: AirDry technológia

• 4 hőmérséklet

• Programok: Eco 50 °C; Intenzív 70 °C; 
Normál 65°C előmosogatással; Gyors Plus 
60 °C; Öblítés-tartás

• Felső kosár:  lehajtható pohártartó

• Alsó kosár: fix tányértartó

• Aqua control érzékelővel

• Billenőzsanér

• 9 teríték

• A++ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• Felső zuhany

• Alsó szórókar: szatelit szórókar

• AutoOff – automatikus kikapcsolás 

• 4 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C); Eco 
50 °C;FLEXIWASH; Intenzív 70 °C; Gyors 
Plus 60 °C; Öblítés-tartás

• My Favorite opció

• TimeManager  
programrövidítő opció

• XtraDry

• Piros és zöld fénypont a padlón

• Felső kosár: 2 SoftSpikes pohárrögzítő 
gumitüske; lehajtható pohártartó

• Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó

• Aqua control érzékelővel

• Csúszózsanér

Energiatakarékos, teljesen 
beépíthető keskeny mosogatógép, 
akár 9 terítéknyi edény moso-
gatásához. A lehajtható csésze- és 
tányértartók segítségével minden 
alkalommal a töltethez igazíthatja a 
pakolóteret. Az AirDry technológia 
pedig cseppmentesen szárítja meg 
az edényeket.

Kiemelkedően energiatakarékos 
mosogatógép, akár 13 terítéknyi 
edény mosogatásához. A lehajtható 
csésze- és tányértartók segítségével 
minden alkalommal a töltethez 
igazíthatja a pakolóteret. Az AirDry
technológia pedig cseppmentesen
szárítja meg az edényeket.

Keskeny kivitelű RealLife® mosogató-
gép, akár 9 terítéknyi edény 
mosogatásához. Bármit bepakolhat 
a gépbe, az extra szatelit szórókar 
gondoskodik a minden eddiginél 
hatékonyabb mosogatásról. A 
lehajtható csésze- és tányértartók 
segítségével pedig minden alkalommal 
a töltethez igazíthatja a pakolóteret.  
Az AirDry technológia pedig 
cseppmentesen szárítja meg az 
edényeket.

60 cm széles,  
beépíthető mosogatógép

45 cm széles, teljesen beépíthető 
mosogatógép

Energiatakarékos mosogatógép akár
13 terítéknyi edény mosogatásához.
A lehajtható csésze- és fix tányértartók 
segítségével minden alkalommal 
kényelmesen pakolhatja be edényeit 
a mosogatógépbe. Az AirDry 
technológia pedig cseppmentesen 
szárítja meg az edényeket.
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Mosogatógép Mosogatógép

ESL4201LO ESI4501LOX

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzőkTermékjellemzők Termékjellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x550

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x576

Mosogatógép Mosogatógép

ESI4621LOX ESI4201LOX

Termékjellemzők TermékjellemzőkMűszaki jellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x570

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
818x446x576

45 cm széles, beépíthető 
mosogatógép

45 cm széles, beépíthető 
mosogatógép

• 9 teríték

• A+ energiaosztály

• Aszinkron motor

• LED visszajelző tekerő- és 
nyomógombbal

• Szárítás: AirDry technológia

• 3 hőmérséklet

• Programok: Eco 50 °C; Intenzív 70 °C; 
Normál 65°C előmosogatással; Gyors 
Plus 65; Öblítés-tartás

• Felső kosár: lehajtható pohártartó

• Alsó kosár: fix tányértartó

• Aqua control érzékelővel

• Billenőzsanér

• 9 teríték

• A+ energiaosztály

• Aszinkron motor

• LED visszajelző tekerő- és 
nyomógombbal

• Szárítás: AirDry technológia

• 3 hőmérséklet

• Programok: Eco 50 °C; Intenzív 70 °C; 
Normál 65°C előmosogatással; Gyors Plus 
65 °C; Öblítés-tartás

• Felső kosár: lehajtható pohártartó

• Alsó kosár: fix tányértartó

• Aqua control érzékelővel

• Csúszózsanér

• 9 teríték

• A++ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóvall

• Szárítás: AirDry technológia

• Felső zuhany

• Alsó szórókar: szatelit szórókar

• AutoOff – automatikus kikapcsolás 

• 4 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; 
FLEXIWASH; Üvegprogram 45 °C; Intenzív 
70 °C; Gyors Plus 60 °C

• My Favorite opció

• TimeManager  
programrövidítő opció

• XtraDry

• Felső kosár:  2 SoftSpikes pohárrögzítő 
gumitüske; lehajtható pohártartó

• Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó

• Aqua control érzékelővel

• Billenőzsanér

• 9 teríték

• A+ energiaosztály

• Inverter motor – csendes, hatékony, 
energiatakarékos

• 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval

• Szárítás: AirDry technológia

• AutoOff – automatikus kikapcsolás 

• 4 hőmérséklet

• Programok: Auto (45-70 °C); Eco 50 °C; 
Üvegprogram 45 °C; Intenzív 70 °C; Gyors 
Plus 60 °C; Öblítés-tartás

• My Favorite opció

• TimeManager  
programrövidítő opció

• XtraDry

• Felső kosár: lehajtható pohártartó

• Alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó

• Aqua control érzékelővel

• Billenőzsanér

Energiatakarékos, keskeny mosogató-
gép akár 9 terítéknyi edény 
mosogatásához. A lehajtható csésze- 
és fix tányértartók segítségével minden 
alkalommal kényelmesen pakolhatja 
be edényeit a mosogatógépbe.
Az AirDry technológia pedig 
cseppmentesen szárítja meg az 
edényeket.

Energiatakarékos, teljesen beépíthető 
keskeny mosogatógép, akár 9 
terítéknyi edény mosogatásához.
A lehajtható csésze- és fix tányértartók 
segítségével minden alkalommal 
kényelmesen pakolhatja be edényeit 
a mosogatógépbe. Az AirDry 
technológia pedig cseppmentesen 
szárítja meg az edényeket.

Energiatakarékos, keskeny mosogató-
gép, 3 karakteres kijelzővel, mikro-
kapcsolóval, akár 9 terítéknyi edény 
mosogatásához. A lehajtható csésze- 
és tányértartók segítségével minden 
alkalommal a töltethez igazíthatja a 
pakolóteret. Az AirDry technológia 
pedig cseppmentesen szárítja meg 
az edényeket.

45 cm széles, teljesen beépíthető 
mosogatógép

45 cm széles, beépíthető 
mosogatógép

Energiatakarékos, keskeny mosogatógép, 
3 karakteres kijelzővel, mikrokapcsolóval, 
akár 9 terítéknyi edény mosogatásához. 
A lehajtható csésze- és tányértartók
segítségével minden alkalommal
a töltethez igazíthatja a pakolóteret.
Bepakolhatja törékeny poharait is
a gépbe, mert a gumitüskék a helyükön 
tartják azokat. Az AirDry technológia 
pedig cseppmentesen szárítja meg az 
edényeket.
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Hűtés-fagyasztás

Kombinált hűtő-fagyasztók ...................110
Hűtőszekrények ............................................117
Fagyasztószekrények ................................119A piktogramok magyarázata a hátsó belső borítón található.

Hűtőszekrények, 
fagyasztók
Találja meg azt a hűtőszekrényt 
vagy fagyasztót, mely igazán 
megfelel bevásárlási és ételkészítési 
szokásainak. Inkább nagyobb 
fagyasztórekeszre vagy tágasabb 
hűtőtérre van szüksége?



Hűtés
Újdonságok

Hűtés-fagyasztás

LED-világítás
Tartós és környezetbarát.

A pakolás szabadsága
A FreeStore rendszer 
gondoskodik arról, hogy  
az egész hűtőtérben 
egyenletes legyen  
a hőmérsékletet. Ezért 
bárhová teheti a friss 
élelmiszereket és 
alapanyagokat.

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

Éppen most 
vásárolt be?
Válassza az „intenzív 
hűtést”, mely segít 
fenntartani  
a hűtőtérben 
a megfelelő 
hőmérsékletet, miután 
bepakolta a frissen 
vásárolt élelmiszereket. 

Nullafokos fiók 
Az önálló levegőkeringető 
rendszerrel ellátott fiókban 
mindig alacsony  
a hőmérséklet, ezért 
hosszú ideig friss marad 
benne a hús és a hal is.

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

Tovább marad friss
Két hűtőrendszer jobb, 
mint egy. Az Intelligens 
NoFrost rendszerű 
hűtőkben külön hűtő-
rendszere van a hűtőnek 
és a fagyasztónak.  
Ez a TwinTechTM 
technológia optimális 
klímát tart fenn a 
hűtőben, így az ételek 
sokáig megőrzik 
frissességüket, ugyan-
akkor a jég sem rakódik 
le a fagyasztóban.

Információ egy érintésre
Sok modellen LCD-kijelzőt 
talál, melyet igazán 
egyszerű használni.

Vakáció funkció
Amikor elmegy nyaralni, 
kapcsolja be a Vakáció 
funkciót vagy az ECOMode-
ot. Így még több energiát 
spórolhat meg.

CustomFlex 

A különféle méretű és 
formájú ajtózsebeket 
úgy pakolhatja át  
az ajtóban,  
ahogy Önnek  
a legkényelmesebb.  
A kisebb vagy nagyobb 
tárolórekeszeket 
egyszerűen átrakhatja 
egy másik sínre — mert 
hogy mikor hol van 
jó helyen, azt mindig 
a bepakolt ételek 
határozzák meg.

A+++
Őrizze meg hosszabb ideig az élelmiszerek frissességét  
az Intelligens NoFrost rendszerű kombinált hűtőszekrényeink-
ben. Ismerje meg az egyedülálló Electrolux CustomFlex™  
rendszert, mellyel könnyedén átpakolhatja az ajtó  
különböző méretű tárolórekeszeit annak megfelelően,  
hogy éppen mit akar bennük tartani.
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Hűtés-fagyasztás Kombinált hűtő-fagyasztók

Kombinált hűtőszekrény, 
alulfagyasztós 

• Csúszózsanéros

• 184 cm magas

• A+ energiaosztály

• Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel 
(elöl, középen)

• Ventilátor (Fan5)

• Jegesedésmentes, TwinTech, NoFrost

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Fagyasztótér-leolvasztás: 
automatikus

• Kompresszor: 1 + váltószelep

• Intenzív hűtés

• Magashőmérséklet-riasztás  
(hang + fény)

• LED-világítás

• 3 + 2 félpolc

• 1 db széles, átlátszó zöldségtároló 
fiók; 1 fiókosztó

• FreshZone frissen tartó rekesz

• Tartozékok:  
2 db tojástartó (6 db-os) 
jégkockatartó

Kombinált hűtőszekrény, 
alulfagyasztós 

• Csúszózsanéros

• 184 cm magas

• A+ energiaosztály

• Mechanikus vezérlés 
(belül)

• Statikus (LowFrost)

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Fagyasztótér-leolvasztás: manuális

• Kompresszor: 1

• LED-világítás

• 4 üvegpolc

• 1 db széles, átlátszó zöldségtároló 
fiók; 1 fiókosztó

• Tartozékok:  
1 db tojástartó (6 db-os) 
jégkockatartó

Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN3101AOW

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1842x540x552

Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN3153AOW

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzőkTermékjellemzők Termékjellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1842x540x552

559

min. 560

1102

1842

1842

1850 0
-5

559

min. 560

1102

1842

1842

1850 0
-5

Az Intelligens NoFrost kombinált hűtőszekrényben az ételek hosszabb 
ideig megőrzik frissességüket. Az intelligens FreeStore® rendszer egyenletes 
hűtést biztosít az egész hűtőtérben, ezért az élelmiszerek tökéletesen 
frissek maradnak, bárhogyan is pakolja be őket. Hosszan tartó frissesség, 
energiatakarékosan.

Ebben az energiatakarékos kombinált hűtőszekrényben mindennek lesz 
helye! Extra nagy pakolótérrel rendelkezik, miközben nem foglal el több 
helyet a konyhában, mint egy szabványméretű hűtő. A nagy zöldségtároló 
fiókban elférnek a nagyobb darab élelmiszerek is (pl. káposzta, dinnye), 
az extra széles és mély üvegpolcokra pedig bepakolhatja az egész heti 
élelmiszert.

+A +ALED

LED

LED

FRESH
ZONE®

NO FROST

LOW
FROST
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Hűtés-fagyasztás Kombinált hűtő-fagyasztók

Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2854COW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549

Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2853COW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549

• Csúszózsanéros

• 177 cm magas

• A++ energiaosztály

• Érintővezérlés LCD-kijelzővel 
(tetőpanelen)

• Ventilátor (FanHigh)

• Jegesedésmentes, TwinTech, NoFrost

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Fagyasztótér-leolvasztás: 
automatikus

• Kompresszor: 1 + váltószelep

• Intenzív hűtés

• Vakáció funkció 

• Magashőmérséklet-riasztás 
(hang + LCD)

• Ajtóriasztás (hang + LCD)

• Gyorsfagyasztás

• LED-világítás

• 2 + 1 Flexi üvegpolc

• 2 db normál, átlátszó  
zöldségtároló fiók

• Fresh Zone frissen tartó rekesz

• Csúszózsanéros

• 177 cm magas

• A+ energiaosztály

• Érintővezérlés LCD-kijelzővel 
(tetőpanelen)

• Ventilátor (Fan5)

• Jegesedésmentes, TwinTech, NoFrost

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Fagyasztótér-leolvasztás: 
automatikus

• Kompresszor: 1 + váltószelep

• Intenzív hűtés

• Vakáció funkció

• Magashőmérséklet-riasztás  
(hang + LCD)

• Ajtóriasztás (hang + LCD)

• Gyorsfagyasztás

• LED-világítás

• 3 + 1 Flexi üvegpolc

• 2 db normál, átlátszó  
zöldségtároló fiók

++A

+A

LCD

LCD

LED

LED

FRESH
ZONE®

NO FROST

LOW
FROSTKombinált hűtőszekrény, 

alulfagyasztós 

• Csúszózsanéros

• 177 cm magas

• A++ energiaosztály

• Érintővezérlés LCD-kijelzővel 
(tetőpanelen)

• Ventilátor (FanHigh)

• Statikus (LowFrost)

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Fagyasztótér-leolvasztás: manuális

• Kompresszor: 1 + váltószelep

• Intenzív hűtés

• Vakáció funkció

• Magashőmérséklet-riasztás  
(hang + LCD)

• Ajtóriasztás (hang + LCD)

• Gyorsfagyasztás

• LED-világítás

• 3 + 1 Flexi üvegpolc  
+ CustomFlex ajtópolcok

• 2 db normál, átlátszó  
zöldségtároló fiók

• Tartozékok:  
2 db tojástartó (6 db-os) 
jégkockatartó

ENN2874CFW

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549

++A
LOW
FROST LEDLCD

Kombinált hűtő-fagyasztó

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

Rendkívül energiatakarékos (A++) kombinált hűtőszekrény nagy pakolótérrel, 
LED-világítással. Az érintőkapcsolós, LCD-kijelzős kezelőpanelen 
kényelmesen beállíthatja a hűtő és a fagyasztó hőmérsékletét, illetve 
aktiválhatja a Vakáció funkciót, ha több napra elutazik. Ilyenkor még 
alacsonyabb a hűtő energiafogyasztása. 

Energiatakarékos Intelligens NoFrost 
kombinált hűtőszekrény, melyben 
az ételek hosszabb ideig megőrzik 
frissességüket. A FreshZone frissen 
tartó rekeszben napokkal tovább 
maradnak frissek a húsok és halak is, 
ezért nem baj, ha nem tudja azonnal 
elkészíteni őket.

Energiatakarékos FreshPlus 
kombinált hűtőszekrény, melyben 
az ételek hosszabb ideig megőrzik 
frissességüket. A gyorsfagyasztás és 
intenzív hűtés funkciókkal gyorsan 
lehűtheti vagy lefagyaszthatja  
a frissen bepakolt élelmiszereket, 
így azok megőrzik jó ízüket, értékes 
tápanyagaikat.

Kombinált hűtőszekrény, 
alulfagyasztós 

• Tartozékok:  
2 db tojástartó (6 db-os) 
jégkockatartó

• Tartozékok:  
2 db tojástartó (6 db-os) 
jégkockatartó

Kombinált hűtőszekrény, 
alulfagyasztós 
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Hűtés-fagyasztás Kombinált hűtő-fagyasztók

Kombinált hűtő-fagyasztó

Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2812AOW

ENN2800ACW

Termékjellemzők

Termékjellemzők

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549

• Csúszózsanéros

• 177 cm magas

• A++ energiaosztály

• Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel 
(belül)

• Ventilátor (Fan5)

• Statikus LowFrost

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Fagyasztótér-leolvasztás: manuális

• Kompresszor: 1

• Gyorsfagyasztás

• LED-világítás

• 4 üvegpolc

• 2 db normál, átlátszó  
zöldségtároló fiók

• Tartozékok:  
1 db tojástartó (6 db-os) 
jégkockatartó

• Csúszózsanéros

• 177 cm magas

• A+ energiaosztály

• Mechanikus vezérlés 
(belül)

• Statikus LowFrost

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Fagyasztótér-leolvasztás: manuális

• Kompresszor: 1

• LED-világítás

• 4 üvegpolc

• 2 db normál, átlátszó  
zöldségtároló fiók

• Tartozékok:  
2 db tojástartó (6 db-os) 
jégkockatartó

++A

+A

LED LED

LED

LOW
FROST

LOW
FROST

Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2851AOW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549

Kombinált hűtő-fagyasztó

ENN2812COW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549

• Csúszózsanéros

• 177 cm magas

• A+ energiaosztály

• Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel 
(belül)

• Ventilátor (Fan5)

• Jegesedésmentes, TwinTech, NoFrost

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Fagyasztótér-leolvasztás: 
automatikus

• Kompresszor: 1

• Gyorsfagyasztás

• LED-világítás

• 4 üvegpolc

• 2 db normál,  
átlátszó zöldségtároló fiók

• Tartozékok:  
2 db tojástartó (6 db-os) 
jégkockatartó

Kombinált hűtőszekrény, 
alulfagyasztós 

Kombinált hűtőszekrény, 
alulfagyasztós 

Kombinált hűtőszekrény, 
alulfagyasztós 

Kombinált hűtőszekrény, 
alulfagyasztós 

• Csúszózsanéros

• 177 cm magas

• A++ energiaosztály

• Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel 
(belül)

• Ventilátor (Fan5)

• Statikus LowFrost

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Fagyasztótér-leolvasztás: manuális

• Kompresszor: 1

• Gyorsfagyasztás

• LED-világítás

• 3 üvegpolc 

• 2 db normál, átlátszó  
zöldségtároló fiók

• Fresh Zone frissen tartó rekesz

• Tartozékok:  
1 db tojástartó (6 db-os) 
jégkockatartó

+A

++A

LED

LED

LED

LED FRESH
ZONE®

NO FROST

LOW
FROST

Rendkívül energiatakarékos (A++) 
kombinált hűtőszekrény nagy 
pakolótérrel, LED-világítással. 
A nagy méretű zöldségtároló 
fiókokban elférnek a nagyobb darab 
élelmiszerek is (pl. káposzta, dinnye), 
az extra széles és mély üvegpolcokra 
pedig bepakolhatja az egész heti 
élelmiszert.

Energiatakarékos kombinált 
hűtőszekrény, melyben az 
ételek hosszabb ideig megőrzik 
frissességüket. A nagy méretű 
zöldségtároló fiókokban elférnek 
a nagyobb darab élelmiszerek 
is (pl. káposzta, dinnye), az extra 
széles és mély üvegpolcokra 
pedig bepakolhatja az egész heti 
élelmiszert.

Energiatakarékos kombinált 
hűtőszekrény nagy pakolótérrel, 
LED-világítással. A nagy méretű 
zöldségtároló fiókokban elférnek 
a nagyobb darab élelmiszerek 
is (pl. káposzta, dinnye), az extra 
széles és mély üvegpolcokra 
pedig bepakolhatja az egész heti 
élelmiszert.

Rendkívül energiatakarékos (A++) 
kombinált hűtőszekrény nagy 
pakolótérrel, LED-világítással.  
A FreshZone frissen tartó rekeszben 
napokkal tovább maradnak frissek  
a húsok és halak is, ezért nem baj, ha 
nem tudja azonnal elkészíteni őket.
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Hűtés-fagyasztás Kombinált hűtő-fagyasztók

Hűtőszekrény

ERN2001BOW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1218x540x549

• Csúszózsanéros

• 122 cm magas

• A+ energiaosztály

• Mechanikus vezérlés 
(belül)

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Kompresszor: 1

• LED-világítás

• 3 üvegpolc

• 2 db normál, átlátszó  
zöldségtároló fiók

• Tartozékok:  
2 db tojástartó (6 db-os)

Hűtőszekrény

ERN3211AOW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549

• Csúszózsanéros

• 177 cm magas

• A+ energiaosztály

• Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel 
(belül)

• Ventilátor (Fan5)

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Kompresszor: 1

• Intenzív hűtés

• LED-világítás

• 5 üvegpolc

• 1 db széles,  
átlátszó zöldségtároló fiók

• Tartozékok:  
2 db tojástartó (6 db-os)

Hűtőszekrény

Hűtőszekrény fagyasztórekesszel Kombinált hűtőszekrény, 
felülfagyasztós 

+A

+A

LED

LED LED

LED

Kombinált hűtő-fagyasztó

EJN2301AOW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
1441x540x549

• Csúszózsanéros

• 144 cm magas

• A+ energiaosztály

• Mechanikus vezérlés 
(belül)

• Statikus LowFrost

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Fagyasztótér-leolvasztás: manuális

• Kompresszor: 1

• LED-világítás

• 3 üvegpolc

• 1 db széles,  
átlátszó zöldségtároló fiók

• Tartozékok:  
2 db tojástartó (6 db-os) 
jégkockatartó

+A

Energiatakarékos hűtőszekrény 
elektronikus vezérléssel, LED-
kijelzővel. Az 5 üvegpolcon és  
a széles zöldségtároló fiókban egy 
nagy család heti élelmiszerkészlete 
is kényelmesen elfér. Az intenzív 
hűtés funkcióval gyorsan lehűtheti 
a frissen bepakolt élelmiszereket, 
így azok megőrzik jó ízüket, értékes 
tápanyagaikat.

Energiatakarékos hűtőszekrény 
fagyasztórekesszel, LED-világítással. 
2 nagy zöldségtároló fiók és 
3 üvegpolc segít átláthatóan 
elrendezni az ételeket, élelmiszereket 
a hűtőben.

Energiatakarékos, felülfagyasztós 
kombinált hűtőszekrény LED-
világítással. A széles, átlátszó 
zöldségtároló fiókban kényelmesen 
elfér nagyobb mennyiségű zöldség 
és gyümölcs is.

Hűtőszekrény Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Hűtőszekrény

ERN1300FOW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
873x540x549

• Csúszózsanéros

• 87 cm magas

• A+ energiaosztály

• Mechanikus vezérlés 
(belül)

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Kompresszor: 1

• LED-világítás

• 2 üvegpolc

• 1 db széles,  
átlátszó zöldségtároló fiók

• Tartozékok:  
1 db tojástartó (6 db-os)

Hűtőszekrény fagyasztórekesszel 
+A LED

Energiatakarékos hűtőszekrény 
fagyasztórekesszel, LED-világítással. 
1 nagy, széles zöldségtároló fiók 
és 2 üvegpolc segít átláthatóan 
elrendezni az ételeket, élelmiszereket 
a hűtőben.

LOW
FROST
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Hűtés-fagyasztás Kombinált hűtő-fagyasztók

Fagyasztószekrény

EUN1000AOW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
873x540x549

• Csúszózsanéros

• 87 cm magas

• A+ energiaosztály

• Elektronikus vezérlés LED-kijelzővel 
(tetőpanelen)

• Fagyasztótér-technológia:  
statikus

• Fagyasztótér leolvasztás: manuális

• Kompresszor: 1

• Magashőmérséklet-riasztás  
(hang + fény)

• Gyorsfagyasztás

• Tartozékok:  
jégkockatartó

Hűtőszekrény

ERN1300AOW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
815x560x550

• Csúszózsanéros

• 81 cm magas

• A+ energiaosztály

• Mechanikus vezérlés 
(belül)

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Kompresszor: 1 

• LED-világítás

• 3 üvegpolc

• 1 db széles,  
átlátszó zöldségtároló fiók

• Tartozékok:  
1 db tojástartó (6 db-os)

+A

+A

LED

LED

Hűtőszekrény

ERN1200FOW

Termékjellemzők Műszaki jellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
815x560x550

• Csúszózsanéros

• 81 cm magas

• A+ energiaosztály

• Mechanikus vezérlés 
(belül)

• Hűtőtér-technológia: statikus

• Hűtőtér-leolvasztás: automatikus

• Kompresszor: 1 

• LED-világítás

• 2 üvegpolc

• 1 db széles,  
átlátszó zöldségtároló fiók

• Tartozékok:  
1 db tojástartó (6 db-os)

Hűtőszekrény

Hűtőszekrény fagyasztórekesszel Fagyasztószekrény 
+A LED

Energiatakarékos hűtőszekrény 
LED-világítással. 1 nagy, széles 
zöldségtároló fiók és 3 üvegpolc 
segít átláthatóan elrendezni  
az ételeket, élelmiszereket  
a hűtőben.

Energiatakarékos fagyasztószekrény 
elektronikus vezérléssel, LED-
kijelzővel. A gyorsfagyasztás 
funkcióval gyorsan lefagyaszthatja 
a frissen bepakolt élelmiszereket, 
így azok megőrzik jó ízüket, értékes 
tápanyagaikat.

Energiatakarékos hűtőszekrény 
fagyasztórekesszel, LED-világítással. 
1 nagy, széles zöldségtároló fiók 
és 2 üvegpolc segít átláthatóan 
elrendezni az ételeket, élelmiszereket 
a hűtőben.
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Mosás

Mosógép.........................................................122A piktogramok magyarázata a hátsó belső borítón található.

Mosógépek
Találja meg azt a mosógépet, melyet 
Ön és ruhái is szeretni fognak! Azt, 
amelyik időbeosztásához igazítja 
a mosást. Vagy azt, amelyik a gőz 
segítségével új életre kelti ruháit. 
Bármelyiket is választja, kíméletesen 
mossa majd tisztára féltett holmijait.



Mosógép

EWG 147410W

Műszaki jellemzőkTermékjellemzők

Méretek, mag. x szél. x mély. (mm):
820x596x544

Mosás Mosógép

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.

• 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

• TimeManager

7
KG

++A LCD

Beépíthető mosogatógép

123122
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Multifunkciós sütők Multifunkciós sütők

Sütés-főzés

Sütők

Modell EOB9956XAX EOB8857AAX EOC6631AOX EOA6420AOX EOB5454AOX EOA3454AAX EOB3454AAX EOC5956FAX EOY5851FAX EOC5751FAX EOC5751FAV EOA5551AAX

Termékszám (PNC) 944 184 646 944 184 553 949 714 461 949 714 100 949 718 272 949 717 217 949 716 519 949 716 947 949 716 431 944 184 610 944 184 591 944 184 540 949 716 519 949 716 519

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EOB9956XAX EOB8857AAX EOC6631AOX EOA6420AOX EOC5654AAX EOA5654AOX EOB5454AOX EOA3454AAX EOB3454AAX EOC5956FAX EOY5851FAX EOC5751FAX EOC5751FAV EOA5551AAX

Energiaosztály A+ A+ A+ A A+ A+ A A A A+ A+ A+ A+ A

Energiafogyasztás, statikus 
(kW/h) 0,99 0,89 0,93 0,89 0,93 0,93 0,93 0,95 0,95 0,99 0,99 0,99 0,99 0,89

Energiafogyasztás, 
multifunkciós (kW/h)

0,69 0,69 0,69 0,88 0,69 0,69 0,69 0,88 0,85 0,69 0,69 0,69 0,69 0,79

Sütőtér nettó űrtartalma (l) 71 71 72 72 72 72 72 72 72 71 72 71 71 71 

Sütőtér típusa nagy nagy nagy nagy nagy nagy nagy nagy nagy nagy nagy nagy nagy nagy

Sütési idő statikus üzemmódnál
 (perc) 48 44 43 43 43 43 43 43 43 48 48 48 48 48

Sütési idő multifunkciós 
üzemmódnál (perc) 43 46 41 41 41 41 41 41 41 43 43 41 41 43

Max. teljesítmény (W) 3500 3500 3480 2780 2750 3480 2980 2980 2980 3680 3680 3500 3500 3500

Grillteljesítmény (W) 2300 2300 2300 1700 2300 2300 1700 1700 1700 2300 2300 2300 2300 2100

Körfűtőszál-teljesítmény (W) 2400 2400 2400 1900 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Zajszint (dBA) 54 50 44 43 44 45 43 43 43 48 48 48 48 47

Stand-by fogyasztás (W) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Legnagyobb tepsi mérete (cm2) 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424

Beépítési méret,  
mag. x szél. x mély. (mm) 590x560x550 590x560x550 600x560x550 600x560x550 590x560x550 590x560x550 600x560x550 600x560x550 600x560x550 600x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550 590x560x550

Nettó súly (kg) 44 43,5 38,4 33,9 35,8 34,4 30,6 31,8 30,6 40,5 40 41,5 41,5 38

EOC5654AAX EOA5654AOX
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Multifunkciós sütők Multifunkciós sütők

Sütés-főzés

Modell EOC3430EOX EZB3410AOW EZB3410AOK EZA2400AOX EZB3400AOX EOG2102BOX EOA5220AOR EOB3400BOR

Termékszám (PNC) 949 718 214 944 064 667 944 064 666 944 064 622 944 064 595 944 064 620 944 064 619 949 713 422 949 716 966 949 716 232

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EOC3430EOX EZB3410AOW EZB3410AOK EZB3410AOX EEC2400BOX EZA2400AOX EZB3400AOX EOG2102BOX EOA5220AOR EOB3400BOR

Energiaosztály A+ A A A A A A A+ A A

Energiafogyasztás, statikus 
(kW/h) 0,93 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79  - 0,93 0,89

Energiafogyasztás, 
multifunkciós (kW/h)

0,69 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78  - 0,88 0,79

Sütőtér nettó űrtartalma (l) 72 57 57 57 56 57 57 64 72 72 

Sütőtér típusa nagy közepes közepes közepes közepes közepes közepes közepes nagy nagy

Sütési idő statikus üzemmódnál
 (perc) 43 43 43 43 43 43 43  - 43 43

Sütési idő multifunkciós 
üzemmódnál (perc) 41 41 41 41 41 41 41  - 41 41

Max. teljesítmény (W) 3480 2500 2500 2500 2515 2725 2500 2700 2780 2780

Grillteljesítmény (W) 2300 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1700 1700 1700

Körfűtőszál-teljesítmény (W) 2400 2000 2000 2000 0 0 2000  - 2400 2400

Zajszint (dBA) 44 47 47 52 44 47 52  - 43 43

Stand-by fogyasztás (W) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Legnagyobb tepsi mérete (cm2) 1424 1130 1130 1130 1424 1130 1130 1424 1424 1424

Beépítési méret,  
mag. x szél. x mély. (mm) 600x560x550 593x560x550 593x560x550 593x560x550 593x560x550 593x560x550 593x560x550 600x560x550 600x560x550 600x560x550

Nettó súly (kg) 35,8 28,4 28,4 28,65 33,6 29,8 28,65 30,1 33,8 30,4

Sütők

EZB3410AOX EEC2400BOX
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Mikrohullámú sütők

Modell EMS26204OX EMT25207OX EMT25207OW EMT25207OB EMS17006OX

Termékszám (PNC) 947 608 605 947 607 348 947 607 441 947 607 449 947 608 602

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EMS26204OX EMT25207OX EMT25207OW EMT25207OB EMS17006OX

Össz. teljesítmény (W) 1900 1900 1900 800

Zajszint (dBA) 60 0 0 0 60

Magasság (mm) 459 388 389 389 371

Szélesség (mm) 594 595 596 596 594

Mélység (mm) 417 400 400 400 296

Beép. magasság (mm) 450 380 380 380 360

Beép. szélesség (mm) 562 560 560 560 562

Beép. mélység (mm) 500 500 500 500 300

Nettó súly (kg) 18,5 18,5 18,5 18,5 15,5

Mikrohullámú sütők

Modell EVY0841VAX EVY7800AAX

Termékszám (PNC) 944 066 125 944 066 048

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux

Típusazonosító EVY0841VAX EVY7800AAX

Kategória Kompakt sütő
Kompakt 

mikrohullámú 
sütő

Energiaosztály A A

Energiafogyasztás készenléti 
állapotban (W) 0,99 0,99

Energiafogyasztás kikapcsolt 
állapotban (W) 0,99  -

Max. teljesítmény (W) 3000 3000

Grillteljesítmény (W) 1900 1900

Körfűtőszál-teljesítmény (W) 1650 1650

Mikrohullám-teljesítmény (W)  - 1000

Zajszint (dBA) 52 53

Beépítési magasság (mm) 450 450

Beépítési szélesség (mm) 560 560

Beépítési mélység (mm) 550 550

Nettó súly (kg) 35,2 34,8

Modell ERW0670A

Termékszám (PNC) Electrolux

Beszállító védjegye 923 421 052

Típusazonosító ERW0670A

Energiaosztály A+

Klímaosztály N

Zajszint (dBA) 39

Méretek (mag. x szél. x mély. / mm) 455x594x558

Beépítési magasság (mm) 450

Beépítési szélesség (mm) 560

Beépítési mélység (mm) 550

Nettó súly (kg) 31,47

Modell EBC54524AX

Termékszám (PNC) 942 401 222

Beszállító védjegye Electrolux

Típusazonosító EBC54524AX

Kategória Kompakt 
kávéfőző

Víztartály űrtartalma (l) 1,8 

Kávébabtartály kapacitása (g) 200 

Össz. teljesítmény (W) 1350

Szivattyúnyomás (bar) 15

Beépítési magasság (mm) 450

Beépítési szélesség (mm) 560

Beépítési mélység (mm) 550

Nettó súly (kg) 23

Modell EED14700OX

Termékszám (PNC) Electrolux

Beszállító védjegye 947 006 017

Típusazonosító EED14700OX

Max. teljesítmény (W) 430

Energiafogyasztás készenléti 
állapotban (W) 0,1

Energiafogyasztás kikapcsolt 
állapotban (W) 0,1

Méretek (mag. x szél. x mély. / mm) 140x594x535

Beépítési magasság (mm) 140

Beépítési szélesség (mm) 560

Beépítési mélység (mm) 550

Nettó súly (kg) 18

Kompakt sütők

Kompakt borhűtő Melegen tartó fiók

Kompakt kávéfőző

Kompakt  
sütő  

Kompakt borhűtő

Kompakt  
kávéfőző

Melegen  
tartó fiók

Kompakt 
mikrohullámú 
sütő

Sütés-főzés
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Modell EHO8840FOG EHL8550FHK EHR8540FHK EHD8740FOK EHI8742FOZ EHD6740FOK EHL6740IAZ EHL6540FOK EHI6540FHK EHI6540FOS EHI6540FW1 EHI6340FOK

Termékszám (PNC) 949 596 149 949 596 431 949 596 369 949 596 055 949 596 381 949 596 425 949 596 291 949 596 427 949 596 587 949 596 545 949 596 355 949 596 397 949 596 508 949 596 480

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EHO8840FOG EHL8550FHK EHR8540FHK EHD8740FOK EHI8742FOZ EHD7740FOK EHI7543FOK EHD6740FOK EHL6740IAZ EHL6540FOK EHI6540FHK EHI6540FOS EHI6540FW1 EHI6340FOK

Szélesség (mm) 780 780 780 780 780 710 710 590 590 590 590 590 590 590

Mélység (mm) 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520

Beépítési magasság (mm) 55 50 50 50 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Kivágási szélesség (mm) 750 750 750 750 750 680 680 560 560 560 560 560 560 560

Kivágási mélység (mm) 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490

Max. teljesítmény (W) 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400

Max. gázteljesítmény (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bal hátsó zóna telj. (W) indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós

Bal hátsó zóna teljesítmény/
átmérő (W/mm)

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

Középső hátsó zóna  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Középső hátsó zóna 
teljesítmény/átmérő (W/mm) 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 1400/2500W/ 

145mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm

Jobb hátsó zóna indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós

Jobb hátsó zóna teljesítmény/
átmérő (W/mm)

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2400/3700W/ 
300mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3600W/ 
240mm

2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3200W/ 
180x210mm

1800/2800W/ 
180mm

1800/2800W/ 
180mm

1800/2800W/ 
180mm

1800/2800W/ 
180mm

Bal első zóna indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós

Bal első zóna teljesítmény/
átmérő (W/mm)

2300/3200W/ 
210mm

1400/2500W/ 
145mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

Középső első zóna  - indukciós  -  - indukciós  - indukciós  -  -  -  -  -  -  -

Középső első zóna teljesítmény/
átmérő (W/mm) 0W/0mm 2300/3200W/ 

210mm 0W/0mm 0W/0mm 1400/2500W/ 
145mm 0W/0mm 1400/2500W/ 

145mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm

Jobb első zóna indukciós indukciós indukciós indukciós  - indukciós  - indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós

Jobb első zóna teljesítmény/
átmérő (W/mm)

2300/3200W/ 
210mm

1400/2500W/ 
145mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm 0W/0mm 2300/3200W/ 

210mm 0W/0mm 2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3200W/ 
180x210mm

1400/2500W/ 
145mm

1400/2500W/ 
145mm

1400/2500W/ 
145mm

1400/2500W/ 
145mm

Nettó súly (kg) 13,24 12,04 12,34 11,96 12,28 11,52 11,16 11,42 11,46 11,98 10,76 10,76 10,76 11,08

Sütés-főzés

Főzőlapok
Elektromos főzőlapok Elektromos főzőlapok

EHD7740FOK EHI7543FOK
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Sütés-főzés

Főzőlapok

Modell EHH4654HFK EHH6340IOW EHH3634F9K EHH6240ISK EHH6340IOB EHF6547FXK EHF6241FOK EHF6240XXK EHF6346IOK EGT7353YOK EGH7353SOX EGT6342YOK EGH6343BOX EHH3320NVK

Termékszám (PNC) 949 596 351 949 596 529 949 596 242 949 492 087 949 596 557 949 596 136 949 492 104 949 492 234 949 596 590 949 630 502 949 630 675 949 640 214 949 640 335 949738726

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EHH4654HFK EHH6340IOW EHH3634F9K EHH6240ISK EHH6340IOB EHF6547FXK EHF6241FOK EHF6240XXK EHF6346IOK EGT7353YOK EGH7353SOX EGT6342YOK EGH6343BOX EHH3320NVK

Szélesség (mm) 590 590 590 590 590 590 590 576 590 680 745 590 595 290

Mélység (mm) 520 520 520 520 520 520 520 516 520 510 510 520 510 520

Beépítési magasság (mm) 55 55 55 60 55 38 38 38 38 47 45 46 40 46

Kivágási szélesség (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 270

Kivágási mélység (mm) 490 490 490 490 490 490 490 490 490 480 480 480 480 490

Max. teljesítmény (W) 7400 7400 7200 6600 7400 7100 6400 6500 7000 3700

Max. gázteljesítmény (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10200 12000 7500 9000

Bal hátsó zóna telj. (W) indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós Hilight-zóna Hilight-zóna Hilight-zóna Hilight-zóna

emelt 
hatékonyságú 

közepes 
gázégő

emelt 
hatékonyságú 

wokégő

emelt 
hatékonyságú 
nagy gázégő

emelt 
hatékonyságú 

közepes 
gázégő

 -

Bal hátsó zóna teljesítmény/
átmérő (W/mm)

1800/2800W/ 
180mm

1800/2800W/ 
180mm

1800/2800W/ 
180mm 1200W/145mm 1800/2800W/ 

180mm 1200W/145mm 1200W/145mm 1200W/145mm 1200W/145mm 1900W/70mm 4000W/122mm 2900W/100mm 2000W/70mm 0W/0mm

Középső hátsó zóna  -  -  -  -  -  -  -  - -
emelt 

hatékonyságú 
wokégő

emelt 
hatékonyságú 

közepes 
gázégő

 -  - indukciós

Középső hátsó zóna 
teljesítmény/átmérő (W/mm) 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 2000W/70mm 0W/0mm 0W/0mm 1400/2500W

/145mm

Jobb hátsó zóna indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós
kiterjeszthető, 

ovális  
Hilight-zóna

Hilight-zóna Hilight-zóna Hilight-zóna

emelt 
hatékonyságú 

közepes 
gázégő

emelt 
hatékonyságú 
nagy gázégő

emelt 
hatékonyságú 

közepes 
gázégő

emelt 
hatékonyságú 

közepes 
gázégő

 -

Jobb hátsó zóna teljesítmény/
átmérő (W/mm)

1800/2800W/ 
180mm

1800/2800W/ 
180mm

1800/2800W/ 
180mm 1800W/180mm 1800/2800W/ 

180mm
1500/2400W/ 
170x265mm 1800W/180mm 1800W/180mm 1500/2400W

/170x265mm 1900W/70mm 3000W/100mm 1800W/70mm 2000W/70mm 0W/0mm

Bal első zóna indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós háromkörös 
Hilight-zóna

kétkörös  
Hilight-zóna Hilight-zóna Hilight-zóna

emelt 
hatékonyságú 

közepes 
gázégő

 -
emelt 

hatékonyságú 
kis gázégő

emelt 
hatékonyságú 

wokégő
 -

Bal első zóna teljesítmény/
átmérő (W/mm)

2300/3700W/ 
210mm

2300/3700W/ 
210mm

2300/3600W/ 
210mm

2300/2800W/ 
210mm

2300/3700W/ 
210mm

800/1600/ 
2300W/120/175/ 

210mm

750/2200W/ 
120/210mm 2300W/210mm 720/2200W

/120x210mm 1900W/70mm 0W/0mm 1000W/54mm 4000W/122mm 0W/0mm

Középső első zóna  -  -  -  -  -  -  -  - -  -

emelt 
hatékonyságú 

közepes 
gázégő

 -  - indukciós

Középső első zóna teljesítmény/
átmérő (W/mm) 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 2000W/70mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm

Jobb első zóna indukciós indukciós indukciós indukciós indukciós Hilight-zóna Hilight-zóna Hilight-zóna Hilight-zóna
emelt 

hatékonyságú 
kis gázégő

emelt 
hatékonyságú 

kis gázégő

emelt 
hatékonyságú 

közepes 
gázégő

emelt 
hatékonyságú 

kis gázégő
 -

Jobb első zóna teljesítmény/
átmérő (W/mm)

1400/2500W/ 
145mm

1400/2500W/ 
145mm

1400/2500W/ 
145mm

1200/1800W/ 
145mm

1400/2500W/ 
145mm 1200W/145mm 1200W/145mm 1200W/145mm 1200W/145mm 1000W/54mm 1000W/54mm 1800W/70mm 1000W/54mm 0W/0mm

Nettó súly (kg) 10,76 11 10,52 10,15 11 7,86 7,58 7,33 7,77 14,8 12 13,1 9,7

Elektromos főzőlapok Gázfőzőlapok
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Sütés-főzés

Szagelszívók

Modell EFL10566DX EFB90680BX EFV90657OK EFF90560OX EFC90151X EFV60657OK EFF60560OX

Termékszám (PNC) 942 492 837 942 492 558 942 490 500 942 150 422 942 492 636 942 150 495 942 490 501 942 150 419

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típus-azonosító EFL10566DX EFB90680BX EFV90657OK EFF90560OX EFC90151X EFV80464OW EFV60657OK EFF60560OX

Energia-osztály C A C B E C C B

Kapacitás,  
max. m3/óra

685 805 550 603 430 647 550 603

Kapacitás, intenzív fokozat 
(m3/óra)

685 805  - 603  -  -  - 603

Kapacitás, magas fokozat 
(m3/óra)

610 685  -  - 430  -  -  -

Kapacitás, alacsony 
fokozat (m3/óra)

315 200 290 256 230 256 290 256

Zajszint intenzív fokozaton 
(dBA) 68 72  - 69  -  -  - 69

Zajszint magas fokozaton 
(dBA) 45 41  -  - 53  -  -  -

Min. távolság elektromos 
főzőlaptól (cm)

50 50 50 50 50 40 50 50

Min. távolság 
gázfőzőlaptól (cm)

65 65 50 65 65 65 50 65

Nettó súly (kg) 31,4 18,1 16,8 16 8,3 16,8 16,8 14,5

Sziget                  Kürtős

Főzőlapok

Modell EHH3920BVK EHF3320NOK EHF3920BOK EGG3322NVX

Termékszám 
(PNC)

949 738 728 949 738 709 949 738 709 949 738 237

Beszállító 
védjegye

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EHH3920BVK EHF3320NOK EHF3920BOK EGG3322NVX

Szélesség (mm) 290 290 290 290

Mélység (mm) 520 520 520 510

Beépítési 
magasság (mm)

43 34 41 41

Kivágási 
szélesség (mm)

270 270 270 270

Kivágási mélység 
(mm)

490 490 490 490

Max. teljesítmény 
(W)

3200 2900 2900 4000

Max. 
gázteljesítmény 
(W)

 -

Bal hátsó zóna 
telj. (W)

 -  -  -  -

Bal hátsó zóna 
teljesítmény/
átmérő (W/mm)

0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm

Középső hátsó 
zóna

indukciós Hilight-zóna Hilight-zóna
emelt 

hatékonyságú 
nagy gázégő

Középső 
hátsó zóna 
teljesítmény/
átmérő (W/mm)

1800W/180mm 700/1700W/ 
120/180mm 1700W/180mm 3000W/98mm

Jobb hátsó zóna  -  -  -  -

Jobb hátsó zóna 
teljesítmény/
átmérő (W/mm)

0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm

Bal első zóna  -  -  -  -

Bal első zóna 
teljesítmény/
átmérő (W/mm)

0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm

Középső első 
zóna indukciós Hilight-zóna Hilight-zóna

emelt 
hatékonyságú 

kis gázégő

Középső 
első zóna 
teljesítmény/
átmérő (W/mm)

1400W/140mm 1200W/145mm 1200W/145mm 1000W/48mm

Jobb első zóna  -  -  -  -

Jobb első zóna 
teljesítmény/
átmérő (W/mm)

0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm 0W/0mm

Nettó súly (kg) 5,5 4,1 4 5,6

Gázfőzőlapok

EFV80464OW
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Sütés-főzés

Szagelszívók

Modell EFB60460OX EFC60151X EFC60441OR

Termékszám (PNC) 942 150 412 942 492 637 942 150 513 942 490 363 942 122 688

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EFB60460OX EFC60151X EFC60441OR EFP6500X EFP6411X

Energiaosztály B E E E E

Kapacitás,  max. m3/óra 603 430 368 420 240

Kapacitás, intenzív fokozat 
(m3/óra)

 -  - -  -  -

Kapacitás , magas fokozat 
(m3/óra)

 - 430 368 384 185

Kapacitás, alacsony fokozat 
(m3/óra)

256 230 208 220 140

Zajszint intenzív fokozaton 
(dBA)  -  -  -  -  -

Zajszint magas fokozaton (dBA)  - 53  - 54 46

Min. távolság elektromos 
főzőlaptól (cm)

50 50 65 50 50

Min. távolság gázfőzőlaptól 
(cm)

65 65 75 65 65

Nettó súly (kg) 15,7 7 11,5 8,48 6

            Teleszkópos

EFP6500X EFP6411X

Mosogatógépek

Modell ESL8820RA ESL8350RO ESL7740RO ESL7721RA ESL7345RO ESL5355LO

Termékszám (PNC) 911 438 319 911 436 349 911 437 335 911 437 330 911 436 353 911 536 167

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító ESL8820RA ESL8350RO ESL7740RO ESL7721RA ESL7345RO ESL5355LO

Kapacitás 
(szabványos terítékben kifejezve, 
 normál tisztítási ciklus esetében)

15 15 13 13 13 13

Energiahatékonysági osztály A+++ A++ A+++ A+++ A++ A+++

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

241 270 234 234 262 234

Szabványos ciklus 
energiafogyasztása (kWh)

0,857 0,961 0,832 0,832 0,921 0,832

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 0,1 0,1

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

3080 3080 3080 2860 2940 2775

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

A A A A A A

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

Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Programidő normál tisztítási 
ciklus esetén (min.) 225 232 225 225 232 240

Zajszint (dBA) 39 44 42 42 46 44

Kivitel beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető

Beépítési méret,  
mag. x szél. x mély. (mm) 818x596x550 818x596x550 818x596x550 818x596x550 818x596x550 818x596x550

Nettó súly (kg) 41,87 38,67 49,6 38,67 38,67 40

60 cm, beépíthető

Mosogatás
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Mosogatás

Mosogatógépek

Modell ESL5325LO ESL5322LO ESL5321LO ESI8730RAX ESI8550ROX ESI5550LOX ESI5205LOX ESL4581RO ESL4510LO ESL4201LO ESI4621LOX ESI4501LOX ESI4201LOX

Termékszám (PNC) 911 536 339 911 536 340 911 535 211 911 427 319 911 426 361 911 526 163 911 529 210 911 074 042 911 076 065 911 079 030 911 066 020 911 076 030 911 069 011

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító ESL5325LO ESL5322LO ESL5321LO ESI8730RAX ESI8550ROX ESI5550LOX ESI5205LOX ESL4581RO ESL4510LO ESL4201LO ESI4621LOX ESI4501LOX ESI4201LOX

Kapacitás 
(szabványos terítékben kifejezve, 
 normál tisztítási ciklus esetében)

13 15 13 15 15 13 13 9 9 9 9 9 9

Energiahatékonysági osztály A++ A++ A+ A+++ A+++ A+++ A+ A++ A+ A+ A++ A+ A+

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

262 295 295 241 241 234 295 197 222 222 197 222 222

Szabványos ciklus 
energiafogyasztása (kWh)

0,92 1,039 1,039 0,857 0,846 0,832 1,039 0,688 0,777 0,778 0,688 0,777 0,778

Energiafogyasztás kikapcsolt 
üzemmódban (W)

0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Energiafogyasztás bekapcsolva 
hagyott üzemmódban (W)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5

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

2775 3080 3080 3080 3080 2775 3080 2775 2775 2775 2775 2775 2775

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

A A A A A A A A A A A A A

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

Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Programidő normál tisztítási 
ciklus esetén (min.) 237 227 225 225 232 240 227 240 245 225 240 245 225

Zajszint (dBA) 47 47 49 42 44 44 49 45 47 51 44 47 49

Kivitel beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető

Beépítési méret,  
mag. x szél. x mély. (mm) 818x596x550 818x596x550 818x596x550 818x596x575 818x596x575 818x596x575 818x596x575 818x446x550 818x446x550 818x446x550 818x446x570 818x446x576 818x446x576

Nettó súly (kg) 35,35 35,35 38,67 39,57 39,57 38,2 36,75 42,15 32,25 32,4 32,2 36,2 32,1

60 cm,  beépíthető,, 45 cm, beépíthető
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Hűtés-fagyasztás

Modell ENN3153AOW ENN3101AOW ENN2874CFW ENN2854COW ENN2853COW ENN2851AOW ENN2812COW ENN2812AOW ENN2800ACW ENG2804AOW EJN2301AOW ERN3211AOW ERN2001BOW ERN1300FOW

Termékszám (PNC) 925 582 009 925 581 013 925 500 017 925 501 004 925 501 003 925 505 013 925 503 090 925 503 089 925 503 034 925 511 019 925 542 752 923 581 007 933 033 111 933 016 101

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító ENN3153AOW ENN3101AOW ENN2874CFW ENN2854COW ENN2853COW ENN2851AOW ENN2812COW ENN2812AOW ENN2800ACW ENG2804AOW EJN2301AOW ERN3211AOW ERN2001BOW ERN1300FOW

Kategória hűtőszekrény- 
fagyasztó

hűtőszekrény- 
fagyasztó

hűtőszekrény- 
fagyasztó

hűtőszekrény- 
fagyasztó

hűtőszekrény- 
fagyasztó

hűtőszekrény- 
fagyasztó

hűtőszekrény- 
fagyasztó

hűtőszekrény- 
fagyasztó

hűtőszekrény- 
fagyasztó

hűtőszekrény- 
fagyasztó

fagyasztó- 
hűtőszekrény hűtőszekrény hűtőszekrény hűtőszekrény

Energiahatékonysági osztály A+ A+ A++ A++ A+ A+ A++ A++ A+ A++ A+ A+ A+ A+

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

311 309 232 233 297 297 233 233 297 230 243 143 215 189

Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 228 228 200 200 200 200 202 202 202 192 184 319 174 112

Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 64 75 75 63 63 63 75 75 75 75 40  -  -  -

Hűtőtér-technológia statikus statikus statikus statikus statikus statikus statikus statikus statikus statikus statikus statikus statikus statikus

Ventilátor ventilátor 
(Fan5)  - ventilátor 

(FanHigh)
ventilátor 
(FanHigh)

ventilátor 
(Fan5)

ventilátor 
(Fan5)

ventilátor 
(Fan5)

ventilátor 
(Fan5)  -  -  - ventilátor 

(Fan5)  -  -

Fagyasztótér-technológia
jegesedésmentes 

(TwinTech,  
FrostFree)

statikus  
(LowFrost)

statikus  
(LowFrost)

jegesedésmentes 
(TwinTech,  
FrostFree)

jegesedésmentes 
(TwinTech,  
FrostFree)

jegesedésmentes 
(TwinTech,  
FrostFree)

statikus 
(LowFrost)

statikus  
(LowFrost)

statikus  
(LowFrost)

statikus 
(LowFrost) statikus  -  -  -

Hőmérséklet-emelkedési idő 21 20 22 21 21 20 22 22 22 24 20 0 14 14

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra) 8 4 12 10 10 4 4 4 4 12 4 0 2 2 

Klímaosztály SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST

Zajszint (dBA) 39 36 35 39 39 39 36 36 36 35 36 34 35 38

Kivitel beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető beépíthető

Totál bruttó űrtartalom (l) 305 308 277 280 280 280 280 280 280 273 230  -  -  -

Beépítési méret,  
mag. x szél. x mély. (mm) 1842x540x552 1842x540x552 1772x540x549 1772x540x549 1772x540x549 1772x540x549 1772x540x549 1772x540x549 1772x540x549 1769x556x549 1441x540x549 1772x540x549 1218x540x549 873x540x549

Nettó súly (kg) 62 61 56 58 58 58 54 54 54 60 40,5 54 39 31,7

Hűtők
Kombinált hűtő-fagyasztók Hűtőszekrények
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Modell ERN1200FOW ERN1300AOW EUN1000AOW

Termékszám (PNC) 933 030 008 933 028 009 933 033 707

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító ERN1200FOW ERN1300AOW EUN1000AOW

Kategória hűtőszekrény hűtőszekrény hűtőszekrény

Energiahatékonysági osztály A+ A+ A+

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

184 121 200

Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 97 130

Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)  -  - 98

Hűtőtér-technológia statikus statikus  -

Ventilátor  -  -  -

Fagyasztótér-technológia  -  - statikus 
(LowFrost)

Hőmérséklet-emelkedési idő 13 0 20

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra) 2 0 10

Klímaosztály SN-N-ST SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Zajszint (dBA) 40 38 35

Kivitel beépíthető beépíthető beépíthető

Totál bruttó űrtartalom (l)  -  -  -

Beépítési méret,  
mag. x szél. x mély. (mm) 815x560x550 815x560x550 873x540x549

Nettó súly (kg) 30,95 31,6 34,05

Hűtés-fagyasztás

Hűtők

Mosás

Mosógép

Modell EWG147410 W

Termékszám (PNC) 914 528 133

Beszállító védjegye Electrolux

Típusazonosító EWG147410 W

Terméktípus mosógép

Maximális töltőtömeg (kg) 7

Energiahatékonysági osztály 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.

B

Centrifugálási sebesség  
(ford./perc) 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 átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására, 
illetve az energia- és vízfogyasztás szempontjából együtt ezek 
a leghatékonyabb programok.

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

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram 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

Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm) 820x596x544

Nettó súly (kg) 60,4

Hűtőszekrények            Fagyasztószekrény Mosógép
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Sütés-főzés

A energiaosztály Multifunkciós sütő Egyszerű tisztítás Indukciós zóna 1 csésze funkció

60 cm széles Sütő SousVide 
-funkcióval Katalitikus tisztítás Az edényhez  

igazodó főzőzóna 2 csésze funkció

70 cm széles Alsó-felső sütés Pirolitikus tisztítás Count-up időzítő Multicsésze 
funkció

80 cm széles Alsó sütés Finoman  
csukódó sütőajtó Ökoidőzítő Forróvíz funkció

90 cm széles Grillfunkció UltraFanPlus Bridge-funkció Ízerősség- 
beállítás

NoFrost 
jegesedésmentes 
technológia

Twin Tech  
hűtőrendszer LED-világítás Riasztás  

fényjelzéssel

FreshZone LED-kijelző CustomFlex 
ajtópolcok

Riasztás 
hangjelzéssel  

A+ energiaosztály

A+ energiaosztály

15 teríték 60 cm széles
SoftGrips – 
pohárrögzítő 
gumikarok

Extra Hygiene 
opció

A++  
energiaosztály

A++  
energiaosztály

13 teríték 45 cm széles
SoftSpikes – 
pohárrögzítő 
gumitüskék

Fénypont  
a padlón

A+++  
energiaosztály 9 teríték RealLife™  

szatelit szórókar AutoOff
TimeBeam —  
hátralévő idő  
kijelzése a padlón

Multitab-programInverter motor XXL belső tér TimeManager

100 cm széles Grill + forgónyárs Teleszkópos 
sütősín

Gyorsmelegítés 
-funkció Gőz funkció

TFT-kijelző Pizzafunkció Húshőmérő Hob2Hood  
-rendszer

Belsőlevegő-
keringetés

DirectTouch 
csúszkás vezérlés Mikrohullám Nem melegedő 

sütőajtó Stop+go funkció Légkivezetés

DirectTouch 
körcsúszkás 
vezérlés

Érintővezérlés

Mikrohullám + grill Halogénizzó Kompakt készülék Digitális óra

Automatikus  
szikragyújtás Gyermekzár Ujjlenyomatmen-

tes inox felület 

Hűtés-fagyasztás

Mosogatás

Mosás

15 60

45

A++  
energiaosztály Kézi mosás LCD-kijelző Time manager Töltet: 7 kg7

KG
++A

13

9

LED

LED

FRESH
ZONE®

NO FROST

SousVide

80
CM

INDUCTION

ECO

STOP
+ GO

70
CM

60
CM

100
CM

90
CM

A

0

5 9

14

Jegyzetek



Your Electrolux dealer

Vigyen Ön is egy csepp 
professzionális inspirációt  
a konyhájába! Látogasson el 
a www.electrolux.hu oldalra.

Electrolux Lehel Kft., háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
www.electrolux.hu

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg 
eltérhetnek a valóságtól. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 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).
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