
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.

Katalitikus tisztítás: az öntisztító sütőért
A katalitikus tisztításnak köszönhetően búcsút mondhat 
a zsír- és ételmaradék-lerakódásoknak. Ez az öntisztító 
technológia automatikusan működésbe lép, amikor a 
sütő hőmérséklete eléri a 250 °C-ot. A tisztításra többé 
nem lesz gondja!

SteamBake az ízletes tésztákhoz
A SteamBake segítségével igazi pékárukat készíthet 
saját otthonában, egyetlen gombnyomással. A 
páratartalomnak köszönhetően a tészta teljesen 
megkel, így belseje tökéletesen lágy lesz, míg a száraz 
hő a gazdag és fényes héjról gondoskodik. Nem csak 
az ínycsiklandó pékárukat élvezheti, hanem az

SteamBake, a saját házi péksége
Gőz hozzáadásával ínycsiklandó muffinokat és tökéletes pitéket készíthet 
saját otthonában, a 600-as sorozatú SteamBake sütő segítségével. Akár sült 
csirke, lasagne vagy hal, a végeredmény mindig egyenletesen átsütött fogás 
lesz. Ropogós héj és könnyű tészta egyetlen gombnyomásra.

Product Benefits & Features

• Beépíthető sütő
• 3 sütési szint
• Gyorsfelfűtés funkció
• Maghőmérő
• Automatikus hőmérséklet ajánlás
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Funkciózár
• Gyerekzár
• Maradékhő kijelzés
• Süllyesztett gombok
• Elektronika funkciói:  hangjelzés,  auto kikapcsolás (csak sütő),  katalítikus 
tisztítás késleltetett indítás,  katalítikus tisztítás figyelmeztetés,  katalítikus 
tisztítás,  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
• Katalitikus bevonat
• 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 EOD6C71X
WIFI kapcsolat Nincs
Energiaosztály A+
Elektromos teljesítmény (W) 3480
Sütési mód hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)
Grill Hagyományos, kivehető
Tisztítás katalitikus tisztítás

 Sütőfunkciók
 hagyományos sütés,  kiolvasztás,  
gyors grill,  gyors felfűtés,  nedves 

hőlégbefúvás,  pizza,  hőlégkeverés 
PLUS,   turbo grill,  alsó sütés

Sütési tartomány 30-300 C
Sütő nettó űrtartalma (l) 72 l
Sütőajtó 3 rétegű ajtó

Ajtó kiegyensúlyozott ajtó, könnyen 
leszerelhető ajtó,  lágyan záródó

Elektromos csatlakozó dugvilla
Sütővilágítás  1 halogén izzó

Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok,  kivehető 
katalitikus panelek

Egyéb tartozékok 1 szintű sütősín

Tartozékok  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 
szürke zománcozott zsírfelfogó tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Maghőmérő maghőmérő,

Product Specification
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