
Teleszkópos sütősín
A teleszkópos sütősínekkel könnyedén kihúzhatja a tepsit a sütőből, hogy 
ellenőrizze, megsült-e az étel. A sütősínt bármelyik polcszinten használhatja – 
amelyik Önnek a legmegfelelőbb.

Befőzés funkció
A PlusSteam funkció jó szolgálatot tesz befőzéskor. A párás sütőtérben 
dunsztolhatja a befőtteket, sőt, a gőz segítségével sterilizálhatja is a dunsztos 
üvegeket. Mivel a forró gőz elpusztítja a baktériumokat, a higiénikusan tiszta 
üvegekben biztosan nem romlanak meg a savanyúságok, a befőttek és a 
lekvárok.

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

Aszalás program: egészséges nassolnivalók
Az aszalt gyümölcsök és zöldségek tele vannak 
vitaminnal és egészségesebbek, mint a csipsz. A 
gőzfunkciós tűzhelyekben egyszerűen készíthet aszalt 
szilvát vagy barackot. Sőt, azt is beállíthatja, hogy 
ropogósabb vagy puhább textúrájú aszalt gyümölcsöt 
illetve zöldségcsipszet szeretne készíteni.

Ropogós, egészségesebb ételek, az AirFry funkcióval
Élvezze a ropogós sült krumplit vagy az ízletes zöldségeket kevesebb olajjal, 
az AirFry funkciót és sütőtepsit használva. A tálcán kialakított lyukakon 
keresztül a forró levegő folyamatosan keringhet az étel körül.

AirFry: sütés 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.

Product Benefits & Features

• Elektromos tűzhey: elektromos sütő és főzőlap
• Főzőlap típusa: üvegkerámia főzőlap
• 4 külön vezérelhető főzőzóna
• Bal első főzőzóna: , 1700W(1700W/700W)/180mm/120mm
• Bal hátsó főzőzóna: , 1200W/140mm
• Jobb első főzőzóna: , 1200W/140mm 
• Jobb hátsó főzőzóna:  kétkörös ovális,  hilight kerámia, 2000W
(1100W/900W)/250x140mm/140mm
• 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 + 
bottom (100°C),  grill + felső sütés,   grill + vent+ felső sütés,  világítás,  párás 
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

Elektromos tűzhely

LKR564200X

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEECO200PA0001O.jpg


Modellnév LKR564200X
Főzőlap típusa üvegkerámia főzőlap
Sütő típusa elektromos
Tisztítás katalitikus tisztítás
Nettó űrtartalom 58
Hőfokszabályzó igen
Szín rozsdamentes acél
Grill Hagyományos, kivehető
Szükséges biztosíték (A) 3x16
Sütőajtó 2 rétegű ajtó
 Kezelőfelület  Normál gombok, Elöl

Elektronika jellemzői  hangjelzés,  időtartam kijelzés,  
percszámláló,  idő

 Sütőfunkciók
 alsó sütés,  hagyományos sütés,  

kiolvasztás,  légkeverés,  gyors grill, 
hőlégkeverés,  hőlégkeverés PLUS,   

turbo grill
Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok

Tartozékok
1 AirFry tálca,  1 fekete zománcozott 

sütőtálca,  1 fekete zománcozott 
zsírfelfogó tálca

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

Magasság (mm) 858

Szélesség (mm)  500
Mélység (mm) 600
Értékesítési csatorna Minden csatorna
Kábelhossz (m) No,
Sütő max. teljesítményfelvétel (W) 3035

Product Specification
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