
EOA6420AOX BI Oven

Készítsen több fenséges fogást, egyszerre

Bámulatos rugalmasságának köszönhetően ezzel a
sütővel több ételt is készíthet egyszerre. 74 literes
űrtartalom, a piac egyik legnagyobb méretű sütőpolca
és akár 9 polcszint.

Bonyodalmak nélkül – forgatógombok, illetve
kezdési- és befejezési időpont kiválasztás
Főzés egyszerűen – LED-kijelzővel ellátott
kezelőfelület, mellyel beállíthatja a főzési időtartamot,
a kezdési-, illetve befejezési időt. Forgatógombjaival
és nyomógombjaival minden beállítás könnyedén
elérhető.

More Benefits :
A katalitikus réteg megkönnyíti a sütő tisztítását•

Extra nagy ventilátor új levegőkeringtető rendszerrel•

Features :

Beépíthető sütő•
Ujjlenyomatmentes inox felület•
 3 sütési szint•
Süllyesztett gombok•
Multifunkciós sütő gőz funkciókkal•
Elektronika funkciói: hangjelzés,
időtartam kijelzés, program vége,
percszámláló, idő

•

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

•

Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács•
Kábelhossz: 1.6 m•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EOA6420AOX•
Termékkód (PNC) : 949 714 100•
 Energiaosztály : A•
Sütési mód : gőzsütő•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : katalitikus•
 Sütési funkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, gyors grill,
világítás, pizza, gőzfunkció, felső sütés, hőlégkeverés, turbo grill

•

Sütési tartomány : 50°C - 250°C•
Kijelző típusa : SET timer•
Sütőtér űrtartalma (l) : 72•
Sütőajtó : 1 vízszintes osztás, dupla üveg•
Ajtó : lefelé nyitható rekesz, lefelé nyitható rekesz•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : 1, 2 halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, kivehető
katalitikus panelek

•

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

•

Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
 Húshőmérő : nincs•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : mechanikus gyerekzár•
Nettó súly (kg) : 33.4•
 Magasság (mm) : 594•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 568•

Product Description :

Beépíthető MultiSteam
sütő gőzfunkcióval,
katalitikus tisztítással és
sütősínnel



EOA6420AOX BI Oven


