
EOA5750AOX BI Oven

Ugyanaz a rugalmasság, amit egy igazi séf élvez a konyhájában

Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot nyújtja Önnek, amit egy igazi séf élvez
konyhájában. Az XXL méretű sütőteter rugalmasan igényeire alakíthatja az 5
különböző polcmagasság használatával

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.

Használja ki a teljes sütőteret – minden
tökéletesen átsül
Az extra nagy ventilátorral működő UltraFanPlus
rendszernek köszönhetően az étel tökéletesen és
egyenletesen átsül, bárhová is teszi a sütőtérben.

More Benefits :
Könnyen szétszedhető és tisztítható ajtó.•

Touch-control display to put the functions you need at your fingertips,
including a “MyFavourite” button

•

A speciális pizza beállítással a pizza tésztája ropogós, a feltétek ízletesek
lesznek

•

Features :

Beépíthető sütő•
Ujjlenyomatmentes inox felület•
 3 sütési szint•
Gyorsfelfűtés funkció•
Automatikus hőmérséklet ajánlás•
Beprogramozott receptek•
Súlyérzékelő sütési programok•
Elektronikus hőmérséklet szabályozás•
Gyerekzár•
Automatikus kikapcsolás funkció•
Maradékhő kijelzés•
Elektronika funkciói: 9 recept,
hangjelzés, gyerekzár, sütési idő
kijelzése, demo mód, időtartam
kijelzés, elektronikus hőmérséklet
szabályozó, program vége, gyors
felfűtés, kedvenc program,
percszámláló, sütővilágítás (ki-
bekapcsolható), valós hőmérséklet
kijelzés, visszaszámláló, maradékhő
kijelzés, maradékhő felhasználás,
sütési idő kijelzés, biztonsági
kikapcsolás, szervizkód, kikapcsolható
óra (napi idő), hőmérséklet ajánlás, óra
(napi idő), percszámláló (fel és le)

•

Halogénvilágítás•
Katalitikus bevonat•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EOA5750AOX•
Termékkód (PNC) : 949 717 220•
 Energiaosztály : A+•
Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : katalitikus•
 Sütési funkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, kiolvasztás,
ECO sütés, gyors grill, grill, melegen tartás, nedves
hőlégbefúvás, pizza, lassú sütés, hőlégkeverés, turbo grill

•

Sütési tartomány : 30°C - 300°C•
Kijelző típusa : magyar nyelvű digitális kijelző•
Sütőtér űrtartalma (l) : 72•
Sütőajtó : 1 vízszintes osztás, tripla üveges•
Ajtó : lefelé nyitható rekesz, lefelé nyitható rekesz, lágyan záródó•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : 1, 2 halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry,
kivehető katalitikus panelek

•

Egyéb tartozékok : 1 szintű sütősín•
Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott sütőtálca, 1 Moussaka tálca•
Sütőrácsok : 1 grillrács•
 Húshőmérő : nincs•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : nincs•
Nettó súly (kg) : 34,2•
 Magasság (mm) : 594•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 568•

Product Description :

Teleszkópos sütősínnel
felszerelt beépíthető
sütő katalitikus öntisztító
bevonattal és 4 rétegű
üvegajtóval
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