
Takarítson meg időt a gyors felfűtés funkcióval
A gyors felfűtéssel időt takaríthat meg. Ezt akár arra is fordíthatja, hogy még 
szebben tálalja a fogásokat.

LED kijelző, amely segít beállítani a megfelelő hőmérsékletet
A LED kijelző felkínálja a kiválasztott sütési funkciónak megfelelő hőfokot, így 
nem kell többé találgatnia, hogy az adott fogáshoz melyik a legjobb. 
Természetesen a hőfokot szabályozhatja manuálisan is, illetve megadhatja a 
kezdési és a befejezési időt.

Maghőmérő a tökéletesre sült fogásokért
A maghőmérőnek köszönhetően minden alkalommal 
tökéletes lesz az eredmény. Használatával nyomon 
követheti az étel  belső hőmérsékletét. Jelzi, amikor az 
étel belső hőfoka elérte a beállított hőmérsékletet, és ki 
is kapcsolja a sütőt.

Egyszerű tisztítást biztosító AquaClean funkció
Az ételkészítés utáni takarításnak nem kell nehéz 
feladatnak lennie – sütőnk a gőz erejét hasznosítja 
belső tere tisztán tartására. Az AquaClean technológia 
vizet párologtat el a sütő aljából, így az egyébként 
makacs zsír- és étellerakódások fellazulnak, és nem 
tapadnak le a felületeken. A tisztaság

Belül omlós, kívül ropogós
Próbáljon ki új ízeket és állagokat! A SteamCrisp sütő 
gőzprogramja ideális tésztákhoz és húsokhoz: a gőz és 
a hő kombinációja kíméletesen készíti el az ételeket, 
anélkül, hogy kiszárítaná őket. Csodás ízek és állagok.

Gőzzel finomat!
Ideje felfedezni a gőz erejét – a Fedezze fel a gőz előnyeit a SteamCrisp® 
sütővel! A sütőtérbe vezetett nedves levegő lehetővé teszi, hogy  alacsonyabb 
hőmérsékleten süssünk, így sokkal kevésbé  száradnak ki az ételek. Az 
eredmény: ropogós külső és omlósan puha belső.

Product Benefits & Features

• Beépíthető sütő
• 3 sütési szint
• Gyorsfelfűtés funkció
• Maghőmérő
• Automatikus hőmérséklet ajánlás
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Gyerekzár
• Maradékhő kijelzés
• Süllyesztett gombok
• Multifunkciós sütő gőz funkciókkal
• Elektronika funkciói:  hangjelzés,  auto kikapcsolás (csak sütő),  sütési 
eredmény ellenőrzése,  gyerekzár,  Count up timer,  demo mód,  időtartam 
kijelzés,  elektronikus hőmérséklet szabályozó,  program vége,  választható 
gyors felfűtés,  húshőmérő,  húshőmérő auto kikapcsolással,  húshőmérő 
hőmérséklet kijelzéssel,  funkciózár,  percszámláló,  sütővilágítás (ki-
bekapcsolható),  valós hőmérséklet kijelzés,  visszaszámláló,  maradékhő 
kijelzés,  maradékhő felhasználás,  szervizkód,  hőmérséklet ajánlás,  óra 
(napi idő) 
• Halogénvilágítás
• Könnyen tisztítható zománc felület
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 szürke zománcozott 
zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
• Demó mód
• Szerviz kódok
• Automatikus sütő-kikapcsolás funkció
• Kábelhossz: 1.6 m
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Márkanév Electrolux
Modellnév EOC6H71X
WIFI kapcsolat Nincs
Energiaosztály A+
Elektromos teljesítmény (W) 3380
Sütési mód gőzsütő
Grill Hagyományos, kivehető
Tisztítás Aqua Clean Enamel

 Sütőfunkciók
 alsó sütés,  hagyományos sütés,  

kiolvasztás,  gyors grill,  gyors felfűtés, 
 nedves hőlégbefúvás,  pizza,  

gőzfunkció,   hőlégkeverés,   turbo grill
Sütési tartomány 30-300 C
Sütő nettó űrtartalma (l) 72 l
Sütőajtó 3 rétegű ajtó
Ajtó kiegyensúlyozott ajtó,  lágyan záródó
Elektromos csatlakozó dugvilla
Sütővilágítás  1 halogén izzó
Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry
Egyéb tartozékok 1 szintű sütősín

Tartozékok  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 
szürke zománcozott zsírfelfogó tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Maghőmérő maghőmérő,
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