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A legmegfelelőbb beállítások automatikus
kiválasztása minden ételhez
Az Electrolux Inspiro® sütő képes önállóan
kiválasztani az ételnek legmegfelelőbb beállításokat.
Mindössze állítsa be az intuitív kezelőfelületen
keresztül, mit is szeretne főzni.

Engedje, hogy a sütő válassza ki a megfelelő
beállításokat Ön helyett
Adja meg a sütőnek a kívánt receptet, a többit
nyugodtan bízza rá. Az érintőgombokkal navigálhat a
szöveges/ikonos menüben, mely automatikusan
kiválasztja a beállításokat.

Tökéletes tisztaság, súrolás nélkül

A Pyrolitikus sütő egy gombnyomásra kitakarítja
magát. A tisztító program során leég minden
szennyeződés a sütőtér falairól, Önnek csak a hamut
kell kitörölnie, miután lejárt a program.

More Benefits :
Extra nagy ventilátor új levegőkeringtető rendszerrel•

Húshőmérő automatikus kikapcsolással, hogy pontosan tudjuk, mi történik
odabent

•

Gondozásmentes szűrő a kellemetlen szagok eltávolításához•

Features :

Beépíthető sütő•
Ujjlenyomatmentes inox felület•
 3 sütési szint•
Gyorsfelfűtés funkció•
Húshőmérő•
Pirolitikus tisztítás•
Emlékeztető pirolítikus tisztításra•
Automatikus hőmérséklet ajánlás•
Memória funkció - a gyakran használt
beállításokhoz

•

Beprogramozott receptek•
Súlyérzékelő sütési programok•
Elektronikus hőmérséklet szabályozás•
Funkciózár•
Melegentartás funkció•
Időzítési lehetőség•
Gyerekzár•
Maradékhő kijelzés•
Magyar nyelvű kijelző•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EOY5851FAX•
Termékkód (PNC) : 944 184 591•
 Energiaosztály : A+•
Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : pirolitikus•
 Sütési funkciók : alsó sütés, kenyérsütés, átsütés, kiolvasztás,
kelesztés, aszalás, ECO sütés, gyors grill, félkész étel, grill,
melegen tartás, lassú sütés, nedves hőlégbefúvás, pizza,
tányérmelegítés, tartósítás, alsó-felső sütés, hőlégkeverés, turbo
grill

•

Sütési tartomány : 30°C - 300°C•
Kijelző típusa : VCU Smart•
Sütőtér űrtartalma (l) : 71•
Sütőajtó : 1 vízszintes osztás, 4 üveges, sütési szint kijelzés•
Ajtó : lefelé nyitható•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : igen, 2 db, 1 halogén izzó, felül halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, Krómozott
vezetőrácsok, EasyEntry

•

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

•

Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
 Húshőmérő : van•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : elektronikus ajtózár, pirolitikánál mechanikus
ajtózár

•

Nettó súly (kg) : 40•
 Magasság (mm) : 594•

Product Description :

Új generációs Inspiro
automatikus sütő
komplett
felszereltséggel, mely
érzékeli a benne levő
étel tömegét, és ennek
megfelelően állítja be a
sütési paramétereket.
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