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A legropogósabb héj

Ebben a sütőben a PlusSteam funkció biztosítja azt,
hogy a forró gőznek köszönhetően a házi kenyér
színgazdag, fényes külsővel, ropogós héjjal és
omlósan lágy belső textúrával örvendeztesse meg
Önt.

Korszerű ételszonda a tökéletes ízek és állagok
érdekében
Ez az egyszerűen használható ételszonda
részletesebb betekintést biztosít a sütés folyamatába,
"belelát a hús belsejébe". Miután beállította a
megfelelő készültségi fokot (nyers, közepes vagy
átsült), a szonda értesítést küld, és kikapcsolja a

A sütő, mely segít a tisztításban

Ez a sütő tényleg segít Önnek a tisztításban. A sütőtér
korszerű katalitikus bevonatára tapadt
ételmaradványok és a zsír oxidálódik, így a tisztítás
gyerekjáték.

More Benefits :
Extra nagy ventilátor új levegőkeringtető rendszerrel•

LED-kijelzős kezelőpanel és forgatógombok – plusz befejezési időpont
beállítási lehetőség

•

VelvetClosing ® rendszer - rendkívül finom ajtózárás minden alkalommal•

Features :

Beépíthető sütő•
Ujjlenyomatmentes inox felület•
 3 sütési szint•
Húshőmérő•
Süllyesztett gombok•
Elektronika funkciói: hangjelzés,
időtartam kijelzés, program vége,
húshőmérő auto kikapcsolással,
percszámláló, idő

•

Halogénvilágítás•
Sütési táblázat a sütőajtón•
Katalitikus bevonat•
Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó•
Hűtő ventilátor•
Sütő tálcák: 1 szürke zománcozott
sütőtálca, 1 szürke zománcozott
zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács•
Kábelhossz: 1.5 m•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EOA45555OX•
Termékkód (PNC) : 944 184 558•
 Energiaosztály : A•
Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : katalitikus•
 Sütési funkciók : alsó sütés, kiolvasztás, gyors grill, grill,
világítás, pizza, alsó-felső sütés, hőlégkeverés PLUS, turbo grill

•

Sütési tartomány : 50°C - 275°C•
Kijelző típusa : SET timer hússzondával•
Sütőtér űrtartalma (l) : 71•
Sütőajtó : 1 vízszintes osztás, tripla üveges, sütési táblázat
szimbólumokkal, sütési szint kijelzés

•

Ajtó : lefelé nyitható•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : 1, felül halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, Krómozott
vezetőrácsok, EasyEntry

•

Egyéb tartozékok : 1 szintű sütősín•
Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott sütőtálca, 1 szürke
zománcozott zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
 Húshőmérő : van•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : mechanikus gyerekzár•
Nettó súly (kg) : 37•
 Magasság (mm) : 594•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 567•

Product Description :

Multifunkciós sütő
PlusSteam opcióval,
katalitikus tisztítással
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