
Minden fogás siker – nincs többé égett vagy túlfőzött étel!
Ezzel az okos időzítővel többé semmi nem fog odaégni. A főzési folyamat 
idejének hajszálpontos beállítása garancia a sikerre, minden egyes fogásnál.

A sütő, mely segít kitakarítani magát
Ez a sütő segít kitakarítani magát. A sütőtérben az intelligens, katalitikus 
bevonat elnyeli, majd elégeti a zsiradékot, ezért egyszerűbb lesz kitakarítani a 
sütőt.

AirFry - olaj nélkül
AirFry funkció és AirFry sütőtepsi. A tepsin kialakított lyukak biztosítják, hogy a 
forró levegő folyamatosan keringjen az étel körül. Egészséges sült krumpli, 
ropogósra sült zöldségek, csirkeszárny, mindez olaj hozzáadása nélkül.

PlusSteam (extra gőz) funkció
Egy PlusSteam (gőz) funkciós Electrolux tűzhely mindent tud, amit egy 
multifunkciós hőlégkeveréses tűzhelytől elvár. Nagy a sütőtere, egyenletesen 
süt, többféle sütőprogrammal rendelkezik. De képes még valamire: a 
PlusSteam (gőz) funkció bekapcsolásával minden eddiginél finomabb édes és 
sós süteményeket, pitéket, pogácsákat vagy
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Product Benefits & Features

• Kombinált tűzhely: elektromos sütő és gáz főzőlap
• Főzőlap típusa: gáz főzőlap
• Bal első főzőzóna: , 4000W/121mm
• Bal hátsó főzőzóna: , 1000W/54mm
• Jobb első főzőzóna: , 2000W/70mm 
• Jobb hátsó főzőzóna: közepes égőfej, 2000W/70mm
• Sütő típusa: elektromos 
• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  kiolvasztás,  felső sütés + ventilátor, Fan + top + 
bottom (100°C),  grill + felső sütés,   grill + vent+ felső sütés,  világítás,  párás 
sütés,  hőlégbefúvás,  felső + alsó sütés,  felső + alsó sütés + légkeverés
• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  kiolvasztás,  felső sütés + ventilátor, Fan + top + 
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sütés,  hőlégbefúvás,  felső + alsó sütés,  felső + alsó sütés + légkeverés
• Sütő tisztítás: katalitikus tisztítás
• Teleszkópos sütősín
• Könnyen tisztítható ajtó (csavarok nélkül)
• Hátsó gőz-kivezetés
• Edénytartó fiók
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Modellnév LKK664201X
Főzőlap típusa gáz főzőlap
Sütő típusa elektromos
Tisztítás katalitikus tisztítás
Nettó űrtartalom 58
Hőfokszabályzó igen
Szín rozsdamentes acél
Grill Hagyományos, kivehető
Szükséges biztosíték (A) 16
Sütőajtó 2 rétegű ajtó
 Kezelőfelület Elöl,  Normál gombok

Elektronikai funkciók  hangjelzés,  időtartam kijelzés,  
percszámláló,  idő

 Sütőfunkciók
 alsó sütés,  kiolvasztás,  légkeverés,  

gyors grill, hőlégkeverés,  
hőlégkeverés PLUS,   turbo grill

Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok

Tartozékok 1 AirFry tálca,  1 fekete zománcozott 
zsírfelfogó tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 44

Magasság (mm) 857
Szélesség (mm)  600
Mélység (mm) 600

Értékesítési csatorna Minden csatorna
Kábelhossz (m) 1.15
Sütő max. teljesítményfelvétele (W) 3035

Product Specification
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