
EZB3400AOX BI Oven

Elektronikus hőfokszabályzó

Az elektronikus hőfokszabályzónak köszönhetően mindig azon a
hőmérsékleten süthet, amin szeretne, így biztos lehet a tökéletes
eredményben.

Főzzön gyorsabban - főzzön gazdaságosabban

A forró levegő keringetéssel rövidebb idő alatt és
alacsonyabb hőmérsékleten készítheti el az ételeket.
Ezzel energiát is spórolhat, így gazdaságosabban
főzhet.

Bonyodalmak nélkül – forgatógombok, illetve kezdési- és befejezési
időpont kiválasztás
Forgatógombjaival és a LED-es kijelzőjével a készülék logikus és egyszerű
működtetést kínál. Válassza ki a főzési időtartamot, illetve a kezdési- és
befejezési időt. Ha a sütő kikapcsol, a kijelzőn az óra látható.

More Benefits :
Kétkörös grill: gyorsan készíthet csodálatosan finom grillezett ételeket•

Könnyen szétszedhető és tisztítható ajtó.•

Features :

Beépíthető sütő•
Ujjlenyomatmentes inox felület•
 2 sütési szint•
Thermo-timer vezérlés•
Elektronika funkciói: hangjelzés,
időtartam kijelzés, program vége,
percszámláló, idő

•

Könnyen tisztítható zománc felület•
Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó•
Egyszerűen eltávolíthatő grill fűtőszál -
könnyű tisztítás

•

Hűtő ventilátor•
Sütő tálcák: 1 fekete zománcozott
zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok: 1 grillrács•
Kábelhossz: 1.1 m•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EZB3400AOX•
Termékkód (PNC) : 944 064 619•
 Energiaosztály : A•
Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : könnyen tisztítható zománc•
 Sütési funkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, kiolvasztás,
gyors grill, grill, felső sütés, hőlégkeverés

•

Sütési tartomány : 50°C - 250°C•
Kijelző típusa : SET timer, digitális kijelző, programozható•
Sütőtér űrtartalma (l) : 57•
Sütőajtó : 1 vízszintes osztás, dupla üveg, műanyag•
Ajtó : lefelé nyitható rekesz, lefelé nyitható rekesz•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : 1, hátul•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok•
Sütő tálcák : 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca•
Sütőrácsok : 1 grillrács•
 Húshőmérő : nincs•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : nincs•
Nettó súly (kg) : 28.6•
 Magasság (mm) : 590•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 560•

Product Description :

Beépíthető sütő, A
energiaosztállyal,
körfűtőszállal és 2
rétegű üvegajtóval
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