
EEC2400EOX BI Oven

Professzionális tisztaság sikálás nélkül

A pirolitikus öntisztító rendszerrel rendelkező
sütőnkkel csak egy gombnyomás a professzionális
szintű tisztaság. A hamuvá égett szenyeződéseket
már csak egy nedves kendővel kell kitörölnie.

Bonyodalmak nélkül – forgatógombok, illetve kezdési- és befejezési
időpont kiválasztás
Forgatógombjaival és a LED-es kijelzőjével a készülék logikus és egyszerű
működtetést kínál. Válassza ki a főzési időtartamot, illetve a kezdési- és
befejezési időt. Ha a sütő kikapcsol, a kijelzőn az óra látható.

Legyen minden falat egyformán finom

Ebben a multifunkciós sütőben minden étel nagyon
finom lesz. A ventilátor gondoskodik az egyenletes
levegő keringetésről, hogy minden falat egyformán
finom legyen.

More Benefits :
Könnyen szétszedhető és tisztítható ajtó.•

Kétkörös grill: gyorsan készíthet csodálatosan finom grillezett ételeket•

Features :

Beépíthető sütő•
Ujjlenyomatmentes inox felület•
 2 sütési szint•
Pirolitikus tisztítás•
Automatikus hőmérséklet ajánlás•
Elektronikus hőmérséklet szabályozás•
Gyerekzár•
Maradékhő kijelzés•
Elektronika funkciói: pirolitika (1 ciklus),
auto kikapcsolás (csak sütő), sütési
eredmény ellenőrzése, gyerekzár,
demo mód, időtartam kijelzés,
elektronikus hőmérséklet szabályozó,
program vége, percszámláló, valós
hőmérséklet kijelzés, maradékhő
kijelzés, maradékhő felhasználás,
szervizkód, hőmérséklet ajánlás, óra
(napi idő)

•

Halogénvilágítás•
Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó•
Hűtő ventilátor•
Sütő tálcák: 1 fekete zománcozott
sütőtálca, 1 fekete zománcozott
zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács•
Demó mód•
Szerviz kódok•
Automatikus sütő-kikapcsolás funkció•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EEC2400EOX•
 Energiaosztály : A+•
Elektromos teljesítmény (W) : 2515•
Sütési mód : multifunkciós•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : pirolitikus•
 Sütőfunkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, kiolvasztás,
légkeverés, gyors grill, grill, hússütés, nedves hőlégbefúvás,
turbo grill

•

Sütési tartomány : 50 - 250 C•
Sütő nettó űrtartalma (l) : 53•
Sütőajtó : 1 vízszintes osztás, 4 üveges•
Ajtó : kiegyensúlyozott ajtó, könnyen leszerelhető ajtó•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : 1, 1 halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Préselt oldalfal•
Sütő tálcák : 1 fekete zománcozott sütőtálca, 1 fekete
zománcozott zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
 Húshőmérő : nincs•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : elektronikus ajtózár•
Nettó súly (kg) : 34.8•
 Magasság (mm) : 590•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 560•

Product Description :


