
EVY7800AAX BI Oven

Kompakt kombinált sütő

Ez a kompakt, ugyanakkor nagy kapacitású sütő a
hagyományos és a mikrohullámú sütő funkcióival is
rendelkezik.

Expand your cooking horizon

Use this touch text&icon menu to expand your cooking
horizons. It includes help functions and 100 pre-set
cooking programs. Plus you can save up to 20 of your
own favourite programs.

Legyen minden falat egyformán finom

Ebben a multifunkciós sütőben minden étel nagyon
finom lesz. A ventilátor gondoskodik az egyenletes
levegő keringetésről, hogy minden falat egyformán
finom legyen.

More Benefits :
Előre beprogramozott auto programok•

Forró levegő keringetés a gyorsabb és gazdaságosabb sütéshez•

Egyszerűen takarítható, zománcozott sütőtér•

Features :

Ujjlenyomatmentes inox felület•
Mikrohullám teljesítmény: 1000 Watt•
2 sütési szint•
Gyorsfelfűtés funkció•
Automatikus hőmérséklet ajánlás•
Beprogramozott receptek•
Súlyérzékelő sütési programok•
Elektronikus hőmérséklet szabályozás•
Melegentartás funkció•
Időzítési lehetőség•
Gyerekzár•
Maradékhő kijelzés•
Magyar nyelvű kijelző•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EVY7800AAX•
Termékkód (PNC) : 944 066 048•
 Energiaosztály : Nincs adat•
Sütési mód : mikro/multifunkciós•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : könnyen tisztítható zománc•
 Sütési funkciók : alsó sütés, kenyérsütés, átsütés, hagyományos
sütés, kiolvasztás, kelesztés, aszalás, ECO sütés, gyors grill,
félkész étel, grill, melegen tartás, lassú sütés, mikrohullám, pizza,
tányérmelegítés, tartósítás, hőlégkeverés, turbo grill

•

Sütési tartomány : 30°C - 230°C•
Kijelző típusa : magyar nyelvű digitális kijelző•
Sütőtér űrtartalma (l) : 43•
Sütőajtó : 4 üveges, sütési táblázat szimbólumokkal, sütési szint
kijelzés, U-alakú

•

Ajtó : lefelé nyitható•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : 1, felül halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok•
Sütő tálcák : 1 fekete zománcozott sütőtálca•
Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
 Húshőmérő : nincs•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : nincs•
Nettó súly (kg) : 41.3•
 Magasság (mm) : 455•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 567•

Product Description :

Kompakt méretű
beépíthető sütő
mikrohullám funkciókkal
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