
EOF4P74X BI Oven

Kedvenc receptjei, tökéletesen elkészítve

A 600 SurroundCook® sütővel bármikor elkészítheti a
tökéletesre sült, ropogós csirkét. A speciálisan
kialakított légkeverés mellett nem szükséges a tepsit
forgatnia.

Egyenletes sütés minden szinten

Az extra, kerek fűtőszál segítségével a hő
egyenletesen kering a tepsik között is.

Pirolitikus tisztítás: nincs többé sütő súrolás

A pirolitikus tisztítással mostantól gyerekjáték. Ez az
öntisztító program olyan magas hőfokra hevíti a sütőt,
amelyen a zsír- és ételmaradványok hamuvá égnek.
Ezután egyszerűen csak ki kell törölnie a sütő aljából
a hamut. A súrolást nyugodtan elfelejtheti.

More Benefits :
LED kijelző•

A sütő belsejében ventilátor gondoskodik az egyenletes hőeloszlásról.•

Könnyen behelyezhető sütőtálcák•

Features :

Beépíthető sütő•
Ujjlenyomatmentes inox felület•
 3 sütési szint•
Pirolitikus tisztítás•
Automatikus hőmérséklet ajánlás•
Elektronikus hőmérséklet szabályozás•
Gyerekzár•
Automatikus kikapcsolás funkció•
Maradékhő kijelzés•
Süllyesztett gombok•
Elektronika funkciói: pirolitika (2 ciklus),
hangjelzés, gyerekzár, demo mód,
ajtózár jelzés, világítás kapcsoló,
időtartam kijelzés, elektronikus
hőmérséklet szabályozó, elektronikus
ajtózár, program vége, percszámláló,
késleltetett pirolitika, pirolitika
emlékeztetés, valós hőmérséklet
kijelzés, maradékhő kijelzés,
maradékhő felhasználás, sütési idő
kijelzés, biztonsági kikapcsolás,
szervizkód, hőmérséklet ajánlás, óra
(napi idő)

•

Halogénvilágítás•
Sütővilágítás - ajtónyitáskor
automatikusan felkapcsolódik

•

Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EOF4P74X•
WIFI kapcsolat : Nincs•
Energiaosztály : A+•
Elektromos teljesítmény (W) : 3490•
Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)•
Grill : Hagyományos, kivehető•
Tisztítás : pirolitikus tisztítás,•
 Sütőfunkciók : hagyományos sütés, kiolvasztás, gyors grill, grill,
melegen tartás, hússütés, nedves hőlégbefúvás, pizza,
hőlégkeverés, turbo grill

•

Sütési tartomány : 30-300 C•
Sütő nettó űrtartalma (l) : 72•
Sütőajtó : 3 rétegű ajtó•
Ajtó : kiegyensúlyozott ajtó, könnyen leszerelhető ajtó•
Elektromos csatlakozó : dugvilla•
Sütővilágítás : 2 halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry•
Egyéb tartozékok : 1 szintű sütősín•
Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott sütőtálca, 1 szürke
zománcozott zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
Ajtóbiztonság : elektronikus ajtózár, pirolitikánál mechanikus
ajtózár

•

Nettó súly (kg) : 31.7•
 Magasság (mm) : 594•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 569•
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