
Könnyen behelyezhető sütőtálcák
Az Easy Entry sütőtálcákba akár a teljesen megpakolt sütőtálcák is könnyen 
becsúsztathatók.

Gyors felolvasztás ételeinek
A mikrohullámú kiolvasztási funkciónak köszönhetően a fagyasztott ételek 
gyorsan elkészülnek. Válassza ki az olvasztás funkciót, és az elkezdi az étel 
felolvasztását, miközben megtartja az ízét és a textúrát.

Aranybarna grillezés
A ropogós baconszeletektől a hólyagosodó 
mozzarelláig minden eddiginél többet hozhat ki a 
grillezőjéből.  Tökéletes, ha ropogós csirkeszárnyat 
szeretne sütni, vagy a szájban olvadó halloumit. 

LCD kijelző beprogramozott receptekkel
Az AssistedCooking beépített receptjei nagy 
segítségére lesznek a tökéletes fogások 
elkészítésében. Válassza ki az ételt, a sütő pedig 
beállítja hozzá a megfelelő időtartamot és hőfokot. Az 
egyéni ízlésnek megfelelően van lehetőség manuálisan 
igazítani a programokon.

Grill - a választékos étkezésért
Élvezze a ropogós mozzarella pirítósokat és a zamatos 
grillezett csirkét a mikrohullámú sütőnkben. A 
kiegészítő grill funkcióval, gyorsan elkészítheti kedvenc 
ételeit.

Grill és mikrohullámú üzemmód a gyors siker érdekében
A 600 W-os mikrohullámú és grill üzemmód gyors és egyszerű módja a 
legtöbb kedvenc étel elkészítésének. Amellett, hogy a hagyományos 
mikrohullámú sütőktől elvárt összes funkció a rendelkezésére áll, a grill 
üzemmód további lehetőségeket kínál a gasztronómiai sokoldalúság 
növelésére. 

Product Benefits & Features

• Mikrohullám teljesítmény: 1000 Watt 
• Automatikus hőmérséklet ajánlás
• Beprogramozott receptek
• Súlyérzékelős sütőprogramok
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Időzítési lehetőség
• Gyerekzár
• Maradékhő kijelzés
• Magyar nyelvű kijelző
• Elektronika funkciói:   sütési idő törölhető,  szervizkód,  maradékhő 
felhasználás,  sütési idő kijelzés,  auto kikapcsolás (csak sütő),  gyerekzár,   
28 recept,  hangjelzés,  hőmérséklet ajánlás,  set & go,  kikapcsolható óra 
(napi idő),  sütési idő hosszabbítás,  óra (napi idő),  sütővilágítás (ki-
bekapcsolható),  valós hőmérséklet kijelzés,  maradékhő kijelzés,  
percszámláló,  funkciózár,  nyelvválasztás,  program vége,  kedvenc program, 
 elektronikus hőmérséklet szabályozó,  közvetlen hozzáférés a 
mikrohullámhoz,  időtartam kijelzés,  sütési idő kijelzése,  demo mód 
• Halogénvilágítás
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• Könnyen tisztítható zománc felület
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák: nincs
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
• Demó mód
• Szerviz kódok
• Automatikus sütő-kikapcsolás funkció
• Kábelhossz: 1.5 m
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Márkanév Electrolux
Modellnév EVK8E00X
WIFI kapcsolat Nincs
Elektromos teljesítmény (W) 2000
Sütési mód mikrohullám is
Grill Hagyományos, kivehető
 Sütőfunkciók  grill, mikrohullám
Sütési tartomány 30-230 C
Sütő nettó űrtartalma (l) 46
Sütőajtó 3 rétegű ajtó
Ajtó lefelé nylíó ajtó csavarokkal
Elektromos csatlakozó dugvilla
Sütővilágítás Felül, halogén
Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry
Sütő tálcák nincs
Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Ajtóbiztonság nincs
Nettó súly (kg) 34.6
 Magasság (mm)  455
Szélesség (mm)  595
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