
EHF6346IOK BI Hob

Az ízlés művészete

A főzés művészet, és Ön is egy művész. Az Electrolux új Rococo
készülékcsaládja a káprázatos külső megjelenést remek stílusérzékkel
kombinálja. Végre olyan készülékek, melyek tökéletes harmóniában állnak a
páratlan ízvilággal. A sültektől a csokoládé fondüig, az Electrolux Rococo
sorozata az igazi ízeket hozza el Önnek, és gyönyörűen mutat a konyhában.

Hogy mindig tudja, hol vannak a forró zónák

A praktikus és könnyen leolvasható maradékhő
jelzőknek köszönhetően mindig pontosan tudni fogja,
mely zónák maradtak forróak.

Minden funkció közvetlen elérése – a főzőlapon
elhelyezett kezelőszervekkel
Főzőlap kezelőszerveit úgy alakítottuk ki, hogy
azonnal elérhesse azokat, ha szükséges. Csak
nyújtsa ki a kezét és végezze el a beállításokat.

More Benefits :
Stop+Go funkció, mellyel a főzést bármikor szüneteltetheti•

Időzítő funkció hangjelzéssel és automatikus kikapcsolással az Ön kényelme
érdekében

•

Features :

Kerámialap színe: fekete•
Érintővezérlés•
Vezérlőegység helye: elöl jobb oldalon•
Megvilágított kijelző•
Bal első zóna: kétkörös, hilight ,
750/2200W/120/210mm

•

Bal hátsó zóna: hilight kerámia ,
1200W/145mm

•

Középső zóna elöl: No , 0W/0mm•
Jobb első zóna: hilight kerámia ,
1200W/145mm

•

Jobb hátsó zóna: kétkörös ovális,
hilight kerámia ,
1500/2400W/170x265mm

•

Középső zóna hátul: No , 0W/0mm•
Automatikus gyors felfűtés•
Stop&Go funkció•
Funkciózár•
Gyerekzár•
Főzőlap biztonság: automata
kikapcsolás

•

Hangjelzés•
Időzítő funkció•
Maradékhő kijelzés: 7 lépcsős•
Könnyű és gyors installáció
(bepattintós rugókkal)

•

Automatikus kikapcsolás•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EHF6346IOK•
Főzőlap típusa : üvegkerámia•
Keret típusa : keret nélküli•
Elektromos teljesítmény (W) : 7000•
Vezérlés : elektronikus, elektronikus•
Vezérlés funkciók : hangjelzés, automata felfűtés, gyerekzár,
billentyűzár (key-lock), percszámláló, maradékhő-kijelzés,
stop+go, időzítő

•

Szikragyújtás : nincs•
Főzőlap biztonság : automata kikapcsolás•
 Edénytartók : Nincs•
Maradékhő kijelzés : 7 lépcsős•
Nettó súly (kg) : 7.77•
Beépítési magasság (mm) : 38•
Szélesség (mm) : 590•
Mélység (mm) : 520•
Értékesítési csatorna : All Open•

Product Description :

Rusztikus (fekete-arany)
kialakítású kerámia
főzőlap keret nélkül,
percszámlálóval és
időzítővel
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