
Electrolux háztartási készülékek 2011

 www.electrolux.hu

S
Z

A
B

A
D

O
N

-
Á

L
L

Ó

Gondos tisztaság
 Legújabb mosógépeink tiszteletben tartják az Ön idejét 

 Kóstoljon bele 
 a frissességbe!
 Ötletek az élelmiszerek frissen tartásához 

 Jó étvágyat!
 Fantasztikus ízek készülékeink segítségével 





ELECTROLUX STEAMSYSTEM™

GONDOSKODJON RUHÁIRÓL, 

HOGY HOSSZÚ IDŐ UTÁN 

IS ÚGY NÉZZENEK KI, 

MINTHA ÚJAK LENNÉNEK





HA RUHÁI JÓL ÉRZIK MAGUKAT, 
ÖN IS JÓL FOGJA ÉREZNI MAGÁT!

AZ EMBER AKKOR ÉRZI IGAZÁN JÓL 
MAGÁT A BŐRÉBEN, HA ELÉGEDETT 
A MEGJELENÉSÉVEL. EZÉRT 
MI, AZ ELECTROLUXNÁL OLYAN 
KÉSZÜLÉKEKET KÉSZÍTÜNK, MELYEK ÚJ 
FUNKCIÓKKAL GONDOSKODNAK RUHÁI 
SZÉPSÉGÉRŐL.

KATALÓGUSUNKBAN SZÁMOS OLYAN 
TIPPET OLVASHAT, AMELY SEGÍT ABBAN, 
HOGY MINDIG RAGYOGÓAN NÉZZEN KI.  

ELJÖTT AZ ÖN IDEJE!
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Vörösbor
Szórjon asztali sót a foltra, hogy 

felszívja a vörösbort. Mossa át 

kézzel mosogatószeres vízben, 

majd mossa ki mosógépben, 

a ruhacímke útmutatásának 

megfelelően. Lehetőség szerint 

használjon fehérítős mosószert. 

Vagy megpróbálhatja eltüntetni 

a vörösborfoltot egy kis 

fehérborral.VérAzonnal folyasson rá hideg vizet. 

Majd mossa ki a textíliát 

a kezelési útmutatónak 

megfelelően.

Tinta, golyóstoll, színes 

ceruzaElőször próbálkozzon 

folteltávolítóval. Ha ez nem 

működik, használjon denaturált 

szeszt. Alaposan öblítse ki 

a feloldott tintát. Ismételje 

a műveletet addig, amíg teljesen 

el nem tűnik a folt.

Bogyós és egyéb gyümölcsök

Mossa ki a foltos darabot 

95 °C-on, ha az anyag bírja. Ha 

a folt nem tűnt el, a fehér 

ruhákon használhat sóskasav-

készítményt, ami jó eséllyel 

kifehéríti a foltot.

Csokoládé
Óvatosan kaparja le a csoki-

maradványokat az anyagról, 

majd mossa ki a ruhacímke 

utasításainak megfelelően. De 

mosás előtt le is fagyaszthatja 

a ruhát, és dermedt állapotban 

szedheti le róla a csokit.

KávéFolyasson rá azonnal hideg vizet, 

majd mossa ki a címke 

útmutatása szerint.

Ketchup, paradicsom és fű

Mossa ki a foltos textíliát 

a ruhacímke utasítása szerint. 

Ha nem jön ki a folt, mossa át 

újra fehérítős mosószerrel, de 

előtte érdemes folteltávolító 

szappannal átdörzsölni.

GyantaTávolítsa el a foltot egy 

terpentinbe mártott ronggyal, 

majd mossa ki a ruhát a kezelési 

útmutató szerint.

RúzsKenje be a foltot 

mosogatószerrel, majd mossa ki 

a ruhát a címkén feltüntetett 

utasításoknak megfelelően. Ha 

nem jön ki a folt az első mosás 

során, dörzsölje át szappannal.

OlajKezelje a foltot valamilyen 

zsíroldóval, például 

mosogatószerrel. Utána dörzsölje 

át szappannal, és mossa ki 

a ruhacímke ajánlása szerint.

Rozsda
Kezelje a foltot borkő- vagy 

citromsavval, majd mossa át 

az anyagot a kezelési útmutatója 

szerint.Vaj és margarin

Dörzsölje be a foltot valamilyen 

zsíroldóval, például 

mosogatószerrel. Öblítse ki 

alaposan, majd mossa ki 

mosógépben.
Gyertyaviasz

Szedje le a viaszt az anyagról, 

amennyire csak tudja. Tegyen 

a viaszos rész alá és fölé két-két 

réteg papírtörlőt, majd forró, 

száraz vasalóval vasalja át. 

A maradék foltot dörzsölje át 

zsíroldóval, mondjuk 

mosogatószerrel.

Izzadásgátló és dezodor

Dörzsölje át szappannal, majd 

mossa ki a ruhát a kezelési 

útmutatója alapján.

Rágógumi

Tegye a ruhát a fagyasztóba, 

vagy jegelje le a foltot egy 

jégakkuval. Amikor a rágógumi-

maradék megfagyott, 

egyszerűen le tudja kaparni. 

Végül mossa ki a ruhát.

Eljött az Ön ideje!

Cselekedjen gyorsan – minél 

frissebb a folt, annál könnyebb 

eltávolítani.
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MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS

AAAAAAAAAAAAAA   ddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiivvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaatttttttttttt vvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrááááááááááááázzzzzzzzzssssssssslllllllllllllaaaaaaaaaaaattttttttttttoooooooooossssssssss!!!!!!!!!!!
HHHHHHHHHHHHaaaaaaaaaaa   sssssssssszzzzzzzzzzzeeeeeeeeeerrrrrrrrrreeeeeeeeettttttttttnnnnnnnnéééééééééé,,,,,,,   hhhhhhhhhhoooooooooggggggggggyyyyyyyyy    kkkkkkkkkküüüüüüüüüüllllllllllöööööööööönnnnnnnnnnlllllllllllleeeeeeeeeeegggggggggggeeeeeeeeeesssssssssss  aaaaaaaaaannnnnnnnnnyyyyyyyyyaaaaaaaagggggggggoooooookkkkkkkkkkbbbbbbbbbbóóóóóóóóóólllllllllll  
kkkkkkkkéééééééésssssssszzzzzzzzüüüüüüüülllllllltttttttt rrrrrrrruuuuuuuuhhhhhhhhhááááááááiiiiiiii   aaaaaaaazzzzzzzz   eeeeeeeellllllllssssssssőőőőőőőő    sssssssszzzzzzzzeeeeeeeezzzzzzzzoooooooonnnnnnnn  uuuuuuuuuttttttttááááááááánnnnnnnn  sssssssseeeeeeee  
vvvvvvveeeeesssssszzzzzzzzííííííítttttttssssssseeeeeeennnnnnneeeeeekkkkkkkk  ssssssszzzzzzzéééééééépppppppsssssséééééééégggggggüüüüüüükkkkkkkbbbbbbbbőőőőőőőlllllll,,,,,,  oooooolllllllvvvvvvvaaaaaaaassssssssssssaaaaaaa  eeeeeelllllll  
aaaaa kkkkkööööövvvvveeeetttttkkkkkkeeeeezzzzzőőőőőkkkkkeeeeettttt.....

nem mosható kötélen szárítható 

kézi mosás fektetve szárítható 

gépi mosás, szintetikus/állandó nyomás csepegtetve szárítható 

gépi mosás, kényes/kímélő program nem szárítható gépben 

normál mosás 30–95 ˚C szárítható gépben 

nem vasalható szárítható gépben, alacsony hőfokon

vasalható alacsony hőfokon (maximum 
110 ˚C akrilhoz és nejlonhoz)

szárítható gépben, közepes hőfokon

vasalható, közepes hőfokon (maximum 
150 ˚C kevert poliészterhez, gyapjúhoz)

vegyileg tisztítható (a betűk mutatják, milyen 
tisztítószerrel lehet tisztítani)

vasalható, magas hőfokon (maximum 
200 ˚C pamuthoz, vászonhoz, viszkózhoz)

nem kezelhető fehérítővel (klórtartalmúval)

szükség esetén kezelhető fehérítővel 
(klórtartalmúval)

vegyileg nem tisztítható 

Nemcsak a márkát jelző 
címke fontos egy ruhán. 
Ahhoz, hogy ruháit megfelelő 
módon óvja és tisztítsa, 
érdemes elolvasni a kezelési 
útmutatót is. Bánjon olyan 
kíméletesen kedvenc 
darabjaival, ahogy a címke 
javasolja, így a ruhák sokáig 
megőrzik újkori állapotukat.
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Szinte már mindenkivel 
előfordult, hogy mosás 
közben összement az egyik 
kedvenc ruhája, és már nem 
tudott helyette újat venni. 
Valóban nagyon fontos, hogy 
a ruhacímke útmutatásának 
megfelelően tisztítsa a ruhát, 
és ne dobáljon be mindent 
egyszerre a mosógépbe. 
Válogassa szét a mosnivalót 
az anyag típusa, majd pedig 
a színek szerint.

Alapvetően két csoportba 
sorolhatjuk az anyagokat: 
mesterséges és természetes 
textíliák.

1. Mesterséges anyagok 

Szintetikus anyagok 
Az akrilok és a poliamidok erős, 
nem gyűrődő anyagok, de nem 
szívják fel a nedvességet, ezért 
könnyen feltöltődnek 
elektromossággal. Ugyanakkor 
könnyű őket mosni és gyorsan 
száradnak.

Egy másik elterjedt anyag 
a viszkóz. Nagyon sokféle 
alakban találkozhatunk vele. 
Némelyik változata minőségében 
hasonlít a pamuthoz, bírja 
a magas hőmérsékletet, de van 
olyan viszkózruha is, amely 
maximum 40 fokon mosható. 

Eljött az Ön ideje!
A viszkóz kinyúlik, amikor 
nedves lesz, erre érdemes 
odafigyelni, ha ilyen ruhát szárít. 
A legjobb, ha fektetve szárítja.

2. Természetes anyagok
A természetes anyagból 
készült ruhák felszívják a test 
felületén a nedvességet, ezáltal 
nagyon kényelmes viseletnek 
érezzük őket.

Pamut
Gyakran használt, tartós anyag, 
ami jól bírja a durva kezelést, és 
a tisztítása is magas 
hőmérsékleten, 40–90 °C-on 
hatékony. Az első mosás 
alkalmával legtöbbször 
összemegy egy kicsit.

Vászon
Mosás során több odafigyelést 
igényel, mint a pamut, nem 
mosható 60 °C-nál magasabb 
hőmérsékleten. Akárcsak 
a pamut, a vászon is összemegy 
a mosásban és gyűrődik is.

Gyapjú
Nagyon óvatosan lehet mosni, 
maximum 40 °C-on, és 
a centrifugázásnál is figyelni kell 
az alacsony fordulatszámra és 
a rövid időtartamra. Érdemes 
szárítógépben szárítani, ha van 
a gépben gyapjúszárító 
program, vagy 
gyapjúszárítórekesz. Esetleg fel 
lehet göngyölni egy száraz 
törülközőbe és így kinyomkodni 
belőle a vizet centrifugázás 
helyett. Ezt követően fektetve 
kell szárítani.

Selyem
Finom anyag, amely nagyon 
kíméletes kezelést igényel. 
Maximum 30-40 °C-on mosható 
(a ruhacímke utasításának 
megfelelően), így is csak 
selyemmosásra alkalmas 
programmal. Lehetőség szerint 
hagyja kicsepegni belőle a vizet 
mosás után.

Eljött az Ön ideje!
Ne szárítsa a selyemanyagokat 
a napon, mert könnyen 
töredezetté válhatnak és 
kifakulhatnak.
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Szeret öltözködni, de utál 
vasalni?
Ismerje meg az IronAid™ 
szárítógépet. Ez nem egy 
hagyományos szárítógép!

Vegyen egy inget, mely enyhén 
gyűrött, ahogy kiszedte 
a mosógépből. De akár vehet 
ötöt is! Tegye őket az IronAid™ 
szárítógépbe. Egy órán belül 
kiveheti őket szárazon és 
gyűrődésmentesen. Ugye, 
milyen jó?

A gőznek köszönhető. És ennél 
többre is képes. Például fel tudja 
frissíteni azokat az egyszer 
hordott ruhákat, melyeket így 
nem kell kimosni vagy tisztítóba 
vinni. De képes eltávolítani 
a szagokat vagy 
a cigarettafüstöt is.

A gőznek olyan sok előnye van 
a ruhák kezelésében, hogy 
az Electrolux kifejlesztette a gőz-
programos mosógépeket is.

Kevesebb vasalás, több 
szabadidő
A gőz gyorsan és könnyen jut be 
a ruhák szálai közé, ahol kilazítja 
az anyag rostjait, s ezzel kisimítja 
a gyűrődéseket. A mosógép 
éppen úgy használja a gőzt, 
ahogy a vasaló.
Ráadásul a gőz a már hordott 
ruhákat is képes felfrissíteni. 
Eltávolítja a különböző szagokat 
az anyagból úgy, ahogy 
a szabad levegőn is kiszellőznek, 
csak sokkal gyorsabban.

Eljött az Ön ideje!
Ha sportruhát vagy gyapjút 
szeretne szárítani, akkor 
az IronAid™ szárítógépben 
megteheti. Tegye a ruhát 
a  kivehető kosárba, mely 
biztonságosan megtartja majd 
a szárítógépben a ruhaneműt, 
így nem fog a dobban ide-oda 
csapódni.

AZ ÚJ GŐZ-
KORSZAK
Az új módszer segítségével sokkal 
kevesebb időt és energiát kell majd 
ruhái ápolására fordítania. Felére 
csökkentheti a vasalással töltött 
időt, felfrissítheti a ruháit, 
melyeknek fantasztikus illatuk lesz. 
És ennek a szuper, új 
technológiának a titka: a régi jó 
gőz. Egy teljes termékcsaládot 
mutatunk be Önnek, mely a gőz 
használatával új életre kelti és 
felfrissíti ruháit.
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Van egy kedvenc pulóvere, 
de nincs ideje kimosni és 
megszárítani? 
Ismerős a sztori. Adott a nagy 
nap, amikor éppen azt a darabot 
akarja felvenni, amelyik 
a szennyesben van. Ráadásul 
még szárítógépben sem 
száríthatja.

Mostantól ez nem okozhat 
gondot, hála a fantasztikus, új 
megoldásnak, amit úgy hívnak: 
Calima.

Első ránézésre úgy néz ki, mint 
egy hagyományos mosógép. 
De, ha kihúzza a tetején 
egyedülálló szárítótetőt, szembe 
találja magát a fantasztikus 
megoldással, melyen 
megszáríthatja a legkényesebb, 
féltve őrzött ruháit is. A lyukacsos 
felületen kiáramló meleg levegő 
megszárítja a felületre fektetett 
ruhákat. Nem kell aggódni 
a gyűrődések miatt, és az anyag 
sem megy össze, ugyanakkor 
a kíméletes hőmérsékleten 
pillanatok alatt megszáradnak 

a vizes holmik. Csak terítse rá 
a pulóvert, és percek múlva fel is 
veheti.

Mi a helyzet 
az időmenedzsmenttel?
A Calima tud még jó néhány 
dolgot, mely segítségére lehet, 
amikor versenyt fut az idővel. 
Ilyen a Time Manager funkció. 
Csak állítsa be, hogy mennyi 
ideje van, a mosógép pedig 
beállítja az adott paramétereknek 
leginkább megfelelő 
mosóprogramot. Természetesen 
külön programok vannak a finom 
anyagokból és gyapjúból készült 
ruhák mosásához.

Eljött az Ön ideje!
Használja a Calimát a törülközők 
vagy akár a fürdőköpeny 
átmelegítéséhez, hogy teljes 
legyen a felfrissülés, amikor kilép 
a zuhany alól. Mennyei!
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A Woolmark az egyik legismertebb logó a világon. 
És most már felkerült egy Electrolux mosógépre és 
szárítógépre is. Ez jó hír Önnek és kényes 
gyapjúruháinak is.

Az összetéveszthetetlen fekete-fehér, 
gyapjút idéző gombolyag... Francesco 
Saroglia tervezte 1964-ben, s azóta 
a Woolmark logó a minőség elismert 
jelképévé vált. Ahhoz, hogy egy termékre 
felkerüljön a logó, a Woolmark vállalat 
szigorú tesztjein kell megfelelnie.

Így, amikor Ön beállítja a Woolmark 
programot Electrolux készülékén, biztos 
lehet benne, hogy nem fogja centrifugálás 
közben szétszedni a ruha szálait. 
Biztonságosan moshatja és száríthatja 
a gépben gyapjúholmijait, mert a gyapjú 
nem megy össze, megtartja eredeti 
formáját, puhaságát és színét.

Woolmark Silver tanúsítvány

Tanúsítja, hogy a GÉPBEN MOSHATÓ 
gyapjú holmik biztonságosan moshatók és 
száríthatók az emblémával ellátott készülékben.

Woolmark Gold tanúsítvány

Tanúsítja, hogy még a LEGKÉNYESEBB, 
KÉZZEL MOSHATÓ gyapjúholmik is 
biztonságosan moshatók és száríthatók 
az emblémával ellátott készülékben.

Ismerje meg a gyapjú különböző fajtáit!
Most már a gyapjúruhákat is moshatja és 
száríthatja gépben. Ezt meg kell ünnepelni! 
Mondjuk, vehetne magának egy új pulóvert.

Kasmír
Pompázatos, könnyű, bársonyos, puha és 
selymes. A kasmírt kézzel szövik a hegyi 
kecskék bundájából.

Merinógyapjú
Egy csodálatos, puha gyapjú Ausztrália és 
Új-Zéland bárányainak bundájából. 

Alpakagyapjú
Először az inkák tenyésztették ezeket 
a lámákat a bundájukért. Az alpaka mind 
a mai napig kiváló minőségű, finom, meleg 
szövetszálakból szőtt gyapjú.

Eljött az Ön ideje!
Ha a gyapjúpulóver közvetlenül érintkezik 
bőrével, érdemes a szuperfinom merinót 
választani, melynek szálai 19 mikronnál is 
vékonyabbak, és hihetetlenül puhák.
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Mi a legfontosabb Önnek 
a mosógépek és szárítógépek 
kapcsán?

Ismerkedjen meg a szimbólumokkal, és 
a következő oldalakon ezek segítségével 
egyszerűen megtalálja az Önnek 
megfelelő készüléket.

MOSÁS

MAXIMÁLIS CENTRIFUGA-
FORDULATSZÁM (FORD./PERC)
Maximális centrifuga-fordulatszám 
a legintenzívebb programokhoz.

A++ ENERGIAOSZTÁLY 
20%-kal kevesebb energiafogyasztás 
az A osztályú modellekhez képest. 

A+ ENERGIAOSZTÁLY 
10%-kal kevesebb energiafogyasztás 
az A osztályú modellekhez képest. 

A ENERGIAOSZTÁLY 
Alacsony energiafogyasztás.

MOSÁSI HATÉKONYSÁG
Kiváló mosási hatékonyság .

CENTRIFUGA-HATÉKONYSÁG
A ruhái tökéletesen centrifugáltak (még 
rövidebb centrifugázás esetén is).

TÖLTETKAPACITÁS 
A szám jelzi, hány kg ruhát moshat 
egyszerre a gépben.

TIME MANAGER FUNKCIÓ
Rövidítheti a mosási ciklus idejét.

GŐZFUNKCIÓ
Speciális ciklus: vasalást könnyítő 
(kevesebb gyűrődés) és szagtalanító 
funkció (frissítő).

KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Több szabadság. A késleltetett indítással 
előre beállíthatja, mikor induljon el 
a mosóprogram.

VASALÁSKÖNNYÍTÉS
Ruhái kevésbé lesznek gyűröttek mosás 
közben – kevesebb időt kell vasalással 
tölteni.

GYORSPROGRAM
Speciális gyorsprogram a gyors és 
kíméletes mosáshoz. 

KÉZI MOSÁS
A légkényesebb ruhák mosásához. 

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS
 

ESŐZTETŐ MOSÁS
A közvetlen befecskendezéses technika 
a ruhákat vízzel „zuhanyozza”. Kíméli ruháit 
és energiát takarít meg.

LCD-KIJELZŐ
Könnyen programozható, folyamatosan 
nyomon követhető a mosás folyamata.

BELSŐ VILÁGÍTÁS
Jobban látszik, mi maradt a dobban.

ÚJ
Újdonság a választékban.

TELJES KÖRŰ VÍZVÉDELEM
Teljes védelem az AquaControl csőnek és 
érzékelőknek köszönhetően.

ENERGIATAKARÉKOS 
A legenergiatakarékosabb készülékeink.

KÉSZÜLÉK ALLERGIÁTÓL 
SZENVEDŐKNEK
A készülék tesztelés után megkapta a Brit 
Allergia Alapítvány tanúsítványát.
A tanúsítványt azok a termékek kapják 
meg, melyek hatékonyan csökkentik 
az allergén anyagok jelenlétét.

SZÁRÍTÁS

A ENERGIAOSZTÁLY 
Kiemelkedően alacsony energiafogyasztás.

VASALÁSKÖNNYÍTÉS
Ruhái kevésbé lesznek gyűrőttek mosás 
közben – kevesebb időt kell vasalással 
tölteni.

LCD-KIJELZŐ
Könnyen kezelhető, folyamatosan nyomon 
követhető a mosás folyamata.

TÖLTETKAPACITÁS
A szám jelzi, hány kg ruhát száríthat 
egyszerre a gépben.

ÚJ
Újdonság a választékban.

GŐZFUNKCIÓ
Speciális gőzciklus: gyűrődésmentesíti és 
eltávolítja a szagokat (felfrissíti) a pamut- és 
szintetikus anyagokból.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Több szabadság. A késleltetett indítással 
előre beállíthatja, mikor induljon el 
a program.

BELSŐ VILÁGÍTÁS
Jobban látszik, mi maradt a dobban.

ENERGIATAKARÉKOS 
A legenergiatakarékosabb készülékeink.
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MI LENNE, HA MOSTANTÓL 
ÖN HATÁROZNÁ MEG, 
HOGY MENNYI IDEIG 
TARTSON A MOSÁS?

16
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Manapság az életünk nagyon 
mozgalmas
Sok a tennivalónk. Időt kell találnunk 
a családra, a barátokra és törődnünk kell 
a karrierünkkel. Eltölthetjük az időnket 
mozik, színházak, koncertek és művészeti 
galériák látogatásával. Vannak, akik inkább 
az olvasásért vagy az edzőteremért 
lelkesednek. Hogyan lesz ideje mindenre? 
Ha kevés az ideje, mi, az Electroluxnál 
tudjuk a megoldást. A mi mosógépeink 
azért vannak, hogy könnyebbé tegyék 
az Ön életét és azért, hogy legyen ideje arra, 
amit igazán csinálni szeretne. Mosógépek 
széles választékát kínáljuk, az Ön igényeinek 
és szükségleteinek megfelelően. Vannak 
mosógépeink akár 9 kg-os maximális 
ruhatöltettel és 1400 maximális percenkénti 
fordulatszámos centrifugával. 
Ha nincs elég helye a gépeknek, arra is van 
egy ragyogó megoldásunk. Egy kisméretű 
mosógép 43 cm-es mélységgel vagy egy 
felültöltős változat, ami csak 40 cm széles, 
így gyakorlatilag bárhová elhelyezhető.

Választhat: 8 lépésben csökkentheti 
a mosóprogram hosszát. 
Azoknak, akik az idejük nagyobb részét 
szeretnék maguk beosztani, itt van 
a továbbfejlesztett időbeállító funkció 
az Electrolux mosógépekben. Ez a funkció 
lehetővé teszi, hogy ne a mosógép, hanem 
Ön döntse el, hogy meddig tartson 
a mosás. Az LCD-kijelző megmutatja, 
hogyan lehet hatékonyan kimosni a ruhákat. 
Válassza ki a hőmérsékletet, az időt, és 
nyomja meg az indítógombot.

Time Manager 
mosógép – segít, 
hogy Ön oszthassa 
be az idejét.

More laundry in
a standard size. 9 kg
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Modell

EWM 147410W  CALIMA EWF 127570W  STEAM SYSTEM

Termékjellemzők

Calima: mosógép, beépített szárítótetővel  –

új Time Manager  –

elektronikus vezérlés  –

közepes LCD-kijelző  –

nagy betöltőnyílás –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

állítható centrifuga-fordulatszám  –

műszálas mosás program, vasaláskönnyítő program  –

fehérnemű, selyem- és gyapjúprogram  –

farmer- és takarómosás program –

késleltetett indítás  –

gyerekzár –

gőzprogramok pamut- vagy műszálas ruhákhoz,  –
és azok felfrissítéséhez

új Time Manager  –

elektronikus vezérlés –

nagy LCD-kijelző, piktogramos  –

nagy betöltőnyílás  –

esőztető mosás –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

késleltetett indítás –

éjszakai ciklus  –

előmosás és extra öblítés  –

gyapjú- és kézi mosás –

5 ing 30 perc alatt –

takarómosás –

vasaláskönnyítő program –

gyerekzár –

Műszaki adatok

Töltetmennyiség (kg): 7 Töltetmennyiség (kg): 7

Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1400 Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc): 1200

Energiafelhasználás (kWh/év): 188 Energiafelhasználás (kWh/év): 217

Vízfelhasználás (l/év): 9299 Vízfelhasználás (l/év): 8920

Energiaosztály: A++ Energiaosztály: A+

Energiahatékonysági index: 49,3 Energiahatékonysági index: 57

Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: B Centrifugahatékonyság: B

Méretek mag. x szél. x mély. (cm): 85 x 60 x 60 (max. 65) Méretek mag. x szél. x mély. (cm): 85 x 60 x 60 (max. 64)

Csak rendelésre!
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Modell

EWF 147540W EWF 106510W EWF 129442W

Termékjellemzők

új Time Manager  –

elektronikus vezérlés  –

nagy LCD-kijelző, piktogramos –

invertermotor  –

nagy betöltőnyílás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

esőztető mosás  –

késleltetett indítás –

kézi mosás, gyapjúprogram  –

fehérnemű, takaró-, babaprogram  –

14 perces program  –

sportprogram –

hideg vizes mosás –

éjszakai program –

vasaláskönnyítő funkció –

gyerekzár –

új Time Manager  –

elektronikus vezérlés  –

nagy LCD-kijelző, piktogramos –

nagy betöltőnyílás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

késleltetett indítás –

éjszakai program –

kézi mosás, selyem- és fehérnemű program  –

intenzív és kímélő sportprogram –

gazdaságos program –

farmerprogram –

vasaláskönnyítő program –

gyerekzár –

új Time Manager –

elektronikus vezérlés –

esőztető mosás –

közepes LCD-kijelző –

nagy, ezüst betöltőnyílás –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

késleltetett indítás –

kímélő, fehérnemű program –

kézi mosás, gyapjúmosás –

takarómosás –

14 perces program –

5 ing 30 perc alatt –

vasaláskönnyítő program –

gyerekzár –

Műszaki adatok

Töltetmennyiség (kg): 7 Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 9

Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1400 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1000 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1200

Energiafelhasználás (kWh/év): 188 Energiafelhasználás (kWh/év): 190 Energiafelhasználás (kWh/év): 227

Vízfelhasználás (l/év): 8799 Vízfelhasználás (l/év): 7899 Vízfelhasználás (l/év): 10999

Energiaosztály: A++ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A++

Energiahatékonysági index: 49,4 Energiahatékonysági index: 56,9 Energiahatékonysági index: 48

Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: B Centrifugahatékonyság: C Centrifugahatékonyság: B

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 60 
(max. 64)

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 58 
(max. 64)

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 60

19

M
O

S
Á

S
É

S
 S

Z
Á

R
ÍTÁ

S

ELX_SHINE_FS_AIO_2011_HU_CS3_14_rendezett_11.indd   19ELX_SHINE_FS_AIO_2011_HU_CS3_14_rendezett_11.indd   19 4/7/11   9:55:43 AM4/7/11   9:55:43 AM



Modell

EWF 147440W EWF 127440W EWF 127413W  ALLERGYSTOP

Termékjellemzők

új Time Manager –

elektronikus vezérlés –

közepes LCD-kijelző –

nagy betöltőnyílás –

esőztető mosás –

invertermotor –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

késleltetett indítás –

éjszakai program –

5 ing 30 perc alatt –

takarómosás –

14 perces program –

fehérnemű-, farmermosás –

hideg vizes mosás –

gyerekzár –

új Time Manager –

elektronikus vezérlés –

közepes LCD-kijelző –

nagy betöltőnyílás –

esőztető mosás –

invertermotor –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

késleltetett indítás –

éjszakai program –

5 ing 30 perc alatt –

takarómosás –

14 perces program –

fehérnemű-, farmermosás –

hideg vizes mosás –

gyerekzár –

AllergyStop mosógép (allergiásoknak)  –

új Time Manager –

elektronikus vezérlés –

közepes LCD-kijelző –

nagy betöltőnyílás –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

különleges antiallergia program: a program  –
beállítja a hőmérsékletet az atkák 
elpusztításához, speciális öblítési beállítás 
az allergének hatékony kiöblítéséhez

fertőtlenítő mosás (90 ˚C) –

vasaláskönnyítő program –

kézi mosás program, extra öblítés –

fehérnemű, selyem- és gyapjúprogram –

farmerprogram, éjszakai program –

késleltetett indítás –

gyerekzár –

Műszaki adatok

Töltetmennyiség (kg): 7 Töltetmennyiség (kg): 7 Töltetmennyiség (kg): 7

Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1400 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1200 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1200

Energiafelhasználás (kWh/év): 188 Energiafelhasználás (kWh/év): 188 Energiafelhasználás (kWh/év): 188

Vízfelhasználás (l/év): 8799 Vízfelhasználás (l/év): 8799 Vízfelhasználás (l/év): 9299

Energiaosztály: A++ Energiaosztály: A++ Energiaosztály: A++

Energiahatékonysági index: 49,4 Energiahatékonysági index: 49,4 Energiahatékonysági index: 49,3

Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: B Centrifugahatékonyság: B Centrifugahatékonyság: B

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 60 
(max. 64)

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 60 
(max. 64)

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 60 
(max. 64)
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Modell

EWF126410W EWF 106410W EWH 127310W  HOT & COLD

Termékjellemzők

új Time Manager –

elektronikus vezérlés –

közepes LCD-kijelző –

nagy betöltőnyílás –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

késleltetett indítás –

éjszakai program –

extra öblítés  –

vasaláskönnyítő program –

kézi mosás program –

fehérnemű, selyem- és farmerprogram –

intenzív és kímélő sportprogram –

gazdaságos program –

gyerekzár –

új Time Manager –

elektronikus vezérlés –

közepes LCD-kijelző –

nagy betöltőnyílás –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

késleltetett indítás –

éjszakai program –

extra öblítés  –

vasaláskönnyítő program –

kézi mosás program –

fehérnemű, selyem- és farmerprogram –

intenzív és kímélő sportprogram –

gazdaságos program –

gyerekzár –

meleg és hideg vizes csatlakozás –

elektronikus vezérlés  –

3 karakteres kijelző  –

nagy betöltőnyílás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

időmegtakarítási opció –

késleltetett indítás  –

kímélő, kézi mosás –

hideg mosás –

extra öblítés, éjszakai program –

gazdaságos program –

AquaSol programok –

gyerekzár –

Műszaki adatok

Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 7

Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1200 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1000 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1200

Energiafelhasználás (kWh/év): 190 Energiafelhasználás (kWh/év): 190 Energiafelhasználás (kWh/év): 188

Vízfelhasználás (l/év): 7899 Vízfelhasználás (l/év): 7899 Vízfelhasználás (l/év): 9299

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A++

Energiahatékonysági index: 56,9 Energiahatékonysági index: 56,9 Energiahatékonysági index: 49,3

Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: B Centrifugahatékonyság: C Centrifugahatékonyság: B

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 60 
(max. 64)

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 60 
(max. 64)

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 60 
(max. 64)
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Modell

EWP 106300W EWP 106200W EWP86100W

Termékjellemzők

FlexiDose mosószer-adagoló –

elektronikus vezérlés  –

3 karakteres kijelző  –

nagy betöltőnyílás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

időmegtakarítási opció –

késleltetett indítás  –

gazdaságos program –

mix mosás –

kímélő, gyapjú-, kézi mosás –

vasaláskönnyítő program –

5 ing 30 perc alatt –

szupergyors program (30 perc) –

farmerprogram –

gyermek-biztonságizár –

FlexiDose mosószer-adagoló –

elektroni kus vezérlés  –

LED-kijelző –

nagy betöltőnyílás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

időmegtakarítási opció  –

késleltetett indítás  –

gazdaságos program –

kímélő, gyapjú-, fehérnemű program –

miniprogram –

5 ing 30 perc alatt –

farmerprogram –

takarómosás –

FlexiDose mosószer-adagoló –

elektroni kus vezérlés  –

LED-kijelző –

nagy betöltőnyílás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

időmegtakarítási opció  –

késleltetett indítás  –

gazdaságos program –

mix mosás –

kímélő, gyapjúprogram –

vasaláskönnyítő program –

5 ing 30 perc alatt –

szupergyors program (30 perc) –

farmerprogram –

extra öblítés –

Műszaki adatok

Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 6

Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1000 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1000 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 800

Energiafelhasználás (kWh/év): 194 Energiafelhasználás (kWh/év): 194 Energiafelhasználás (kWh/év): 194

Vízfelhasználás (l/év): 10 099 Vízfelhasználás (l/év): 10 099 Vízfelhasználás (l/év): 10 099

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Energiahatékonysági index: 58,2 Energiahatékonysági index: 58,2 Energiahatékonysági index: 58,2

Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: C Centrifugahatékonyság: C Centrifugahatékonyság: D

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 50 
(max. 54)

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 50 
(max. 54)

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 50 
(max. 54)
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Modell

EWT 136640W EWT 136551W STEAM SYSTEM EWT 136540W

Termékjellemzők

új Time Manager  –

elektroni kus vezérlés  –

nagy LCD-kijelző, magyar nyelvű  –

Soft Access: könnyen nyitható tető –

lágyan nyíló dobajtó  –

automata dobpozicionálás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

esőztető mosás  –

invertermotor  –

késleltetett indítás  –

kézi mosás program  –

extra öblítés funkció  –

vasaláskönnyítő funkció –

takaró-, selyem- és memóriaprogram  –

14 perces gyorsprogram  –

gyermek-biztonságizár  –

nyelvválasztási lehetőség –

gőzprogramok pamut- és szintetikus ruhák  –
tisztításához is felfrissítéséhez

új Time Manager –

elektronikus vezérlés –

nagy LCD-kijelző –

automata dobpozicionálás –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

azonnal nyitható tető –

Soft Access: könnyen nyitható tető –

lágyan nyíló dobajtó –

késleltetett indítás –

éjszakai program –

kézi mosás program –

előmosás és extra öblítés –

takarómosás, 5 ing 30 perc alatt –

gyermek-biztonságizár –

új Time Manager  –

elektroni kus vezérlés  –

nagy LCD-kijelző, piktogramos –

automata dobpozicionálás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

lágyan nyíló dobajtó –

Soft Access: könnyen nyitható tető –

esőztető mosás  –

invertermotor –

késleltetett indítás  –

éjszakai program  –

kézi mosás program  –

előmosás és extra öblítés  –

fehérnemű, takarómosás, 5 ing 30 perc alatt –

14 perces program –

vasaláskönnyítő program –

gyermek-biztonságizár –

Műszaki adatok

Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 6

Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1300 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1300 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1300

Energiafelhasználás (kWh/év): 167 Energiafelhasználás (kWh/év): 192 Energiafelhasználás (kWh/év): 167

Vízfelhasználás (l/év): 8490 Vízfelhasználás (l/év): 8790 Vízfelhasználás (l/év): 8490

Energiaosztály: A++ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A++

Energiahatékonysági index: 50 Energiahatékonysági index: 58 Energiahatékonysági index: 50

Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: B Centrifugahatékonyság: B Centrifugahatékonyság: B

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 60
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 60
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 60
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Modell

EWT 136511W EWT 106511W EWT 136411W

Termékjellemzők

új Time Manager  –

elektronikus vezérlés  –

nagy LCD-kijelző  –

automata dobpozicionálás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

lágyan nyíló dobajtó  –

Soft Access: könnyen nyitható tető –

késleltetett indítás  –

éjszakai program  –

kézi mosás program  –

előmosás és extra öblítés  –

fehérnemű, selyem- és farmerprogramok  –

intenzív és kímélő sportprogram –

vasaláskönnyítő program –

gyermek-biztonságizár –

új Time Manager  –

elektronikus vezérlés  –

nagy LCD-kijelző, piktogramos  –

automata dobpozicionálás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

lágyan nyíló dobajtó  –

Soft Access: könnyen nyitható tető –

késleltetett indítás  –

éjszakai program  –

kézi mosás program  –

előmosás és extra öblítés  –

fehérnemű, selyem- és farmerprogramok  –

intenzív és kímélő sportprogram –

vasaláskönnyítő program –

gyermek-biztonságizár –

új Time Manager  –

elektronikus vezérlés  –

közepes LCD-kijelző  –

automata dobpozicionálás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

lágyan nyíló dobajtó  –

Soft Access: könnyen nyitható tető –

késleltetett indítás  –

éjszakai program  –

kézi mosás program –

előmosás és extra öblítés  –

fehérnemű, selyem- és farmerprogramok  –

intenzív és kímélő sportprogram –

vasaláskönnyítő program –

gyermek-biztonságizár –

Műszaki adatok

Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 6

Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1300 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1000 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1300

Energiafelhasználás (kWh/év): 192 Energiafelhasználás (kWh/év): 192 Energiafelhasználás (kWh/év): 192

Vízfelhasználás (l/év): 8790 Vízfelhasználás (l/év): 8790 Vízfelhasználás (l/év): 8790

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Energiahatékonysági index: 58 Energiahatékonysági index: 58 Energiahatékonysági index: 58

Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: B Centrifugahatékonyság: C Centrifugahatékonyság: B

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 60
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 60
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 60
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Modell

EWT 106411W EWT106414W EWT 105210W

Termékjellemzők

új Time Manager  –

elektronikus vezérlés  –

közepes LCD-kijelző  –

automata dobpozicionálás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

lágyan nyíló dobajtó  –

Soft Access: könnyen nyitható tető –

késleltetett indítás  –

éjszakai program  –

kézi mosás program –

előmosás és extra öblítés  –

fehérnemű, selyem- és farmerprogramok  –

intenzív és kímélő sportprogram –

vasaláskönnyítő program –

gyermek-biztonságizár –

folyékony mosószer-adagoló –

új Time Manager  –

elektronikus vezérlés  –

közepes LCD-kijelző  –

automata dobpozicionálás  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

lágyan nyíló dobajtó  –

Soft Access: könnyen nyitható tető –

késleltetett indítás  –

éjszakai program  –

kézi mosás program –

előmosás és extra öblítés  –

fehérnemű, selyem- és farmerprogramok  –

intenzív és kímélő sportprogram –

vasaláskönnyítő program –

gyermek-biztonságizár –

2 lépésben állítható időmegtakarítási opció –

elektronikus vezérlés –

LED-kijelző –

automata dobpozicionálás –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

lágyan nyíló dobajtó  –

Soft Access: könnyen nyitható tető –

késleltetett indítás –

éjszakai program –

kézi mosás, selyemprogram, kímélő mosás –

gazdaságos program –

függöny- és takarómosás –

vasaláskönnyítő program –

Műszaki adatok

Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 5,5

Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1000 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1000
Max. centrifuga-fordulatsz. 
(ford./perc):

1000

Energiafelhasználás (kWh/év): 192 Energiafelhasználás (kWh/év): 192 Energiafelhasználás (kWh/év): 177

Vízfelhasználás (l/év): 8790 Vízfelhasználás (l/év): 8790 Vízfelhasználás (l/év): 8390

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Energiahatékonysági index: 58 Energiahatékonysági index: 58 Energiahatékonysági index: 57

Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: C Centrifugahatékonyság: C Centrifugahatékonyság: C

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 60
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 60
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 60
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Modell

EWB 105405W  ALLERGYSTOP EWB 105205W EWB 95205W

Termékjellemzők

AllergyStop mosógép (allergiásoknak)  –

új Time Manager –

elektronikus vezérlés –

közepes LCD-kijelző –

automata dobpozicionálás –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

speciális antiallergia program: hatékonyan  –
távolítja el a ruhákból az allergéneket

késleltetett indítás –

éjszakai program –

gyapjú-, fehérnemű, selyem- és farmerprogram  –

fertőtlenítő mosás ágyneműkhöz (90 ˚C) –

vasaláskönnyítő program –

gyermek-biztonságizár –

2 lépésben állítható időmegtakarítási opció –

elektronikus vezérlés –

LED-kijelző –

automata dobpozicionálás –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

késleltetett indítás –

éjszakai program –

kézi mosás, selyemprogram, kímélő mosás –

gazdaságos program –

függöny- és takarómosás –

vasaláskönnyítő program –

2 lépésben állítható időmegtakarítási opció –

elektronikus vezérlés –

LED-kijelző –

automata dobpozicionálás –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

késleltetett indítás –

éjszakai program –

kézi mosás, selyemprogram, kímélő mosás –

gazdaságos program –

függöny- és takarómosás –

vasaláskönnyítő program –

Műszaki adatok

Töltetmennyiség (kg): 5,5 Töltetmennyiség (kg): 5,5 Töltetmennyiség (kg): 5,5

Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1000 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1000 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 900

Energiafelhasználás (kWh): 0,93 Energiafelhasználás (kWh): 0,94 Energiafelhasználás (kWh): 0,94

Vízfelhasználás (l): 49 Vízfelhasználás (l): 49 Vízfelhasználás (l): 49

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: B Centrifugahatékonyság: C Centrifugahatékonyság: C

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 60
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 60
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 40 x 60
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Modell

EWS 126510W EWS 106410W EWS 106110W

Termékjellemzők

keskeny méret  –

elektronikus vezérlés  –

új Time Manager  –

nagy LCD-kijelző, piktogramos   –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

Aqua Stop –

vasaláskönnyítő program  –

selyem-, kézi mosás, gyapjú-, fehérnemű  –
program 

gazdaságos program  –

intenzív és kímélő sportprogram –

késleltetett indítás –

éjszakai program –

előmosás, extra öblítés –

farmerprogram –

gyermek-biztonságizár –

keskeny méret  –

elektronikus vezérlés  –

új Time Manager  –

közepes LCD-kijelző  –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

vasaláskönnyítő program  –

előmosás, extra öblítés  –

késleltetett indítás –

éjszakai program –

selyem-, kézi mosás, gyapjú-, fehérnemű  –
program

farmerprogram –

takarómosás –

gazdaságos program –

gyermek-biztonságizár –

keskeny méret  –

elektronikus vezérlés  –

LED-kijelző –

2 lépésben állítható időmegtakarítási opció  –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

éjszakai program –

előmosás  –

extra öblítés  –

kézi mosás, finommosás  –

30 perces miniprogram –

késleltetett indítás –

hideg mosás –

gazdaságos program –

Műszaki adatok

Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 6 Töltetmennyiség (kg): 6

Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1200 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1000 Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1000

Energiafelhasználás (kWh/év): 194 Energiafelhasználás (kWh/év): 194 Energiafelhasználás (kWh/év): 194

Vízfelhasználás (l/év): 8995 Vízfelhasználás (l/év): 8995 Vízfelhasználás (l/év): 8995

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Energiahatékonysági index: 58 Energiahatékonysági index: 58 Energiahatékonysági index: 58

Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A Mosási hatékonyság: A

Centrifugahatékonyság: B Centrifugahatékonyság: C Centrifugahatékonyság: C

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 44 
(max. 49)

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 44 
(max. 49)

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 44 
(max. 49)
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Modell

EWC 1350 EWW 167580W  STEAM SYSTEM

Termékjellemzők

kompakt kivitel  –

elektronikus vezérlés –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

takarékos mosási funkció  –

gyorsmosás funkció  –

szuperöblítés funkció  –

kímélő program –

pamut-, műszál, gyapjúprogram  –

aktív kiegyensúlyozó automatika –

túlfolyás elleni védelem –

mosó-szárító gép   –

új Time Manager  –

elektronikus vezérlés  –

aktív kiegyensúlyozó automatika  –

esőztető mosás  –

nagy LCD-kijelző, magyar nyelvű –

késleltetett indítás  –

invertermotor –

éjszakai program –

előmosás, extra öblítés  –

gőzprogram pamut- vagy műszálas ruhákhoz,  –
és azok felfrissítéséhez 

kézi mosás, finommosás –

gyapjúmosás –

gazdaságos mosás –

pamut, műszál, szárítás –

gyerekzár –

Műszaki adatok

Töltetmennyiség (kg): 3 Töltetmennyiség – mosás (kg): 7

Max. centrifuga-fordulatsz. (ford./perc): 1300
Töltetmennyiség – szárítás 
(kg):

5

Energiafelhasználás (kWh): 0,57
Max. centrifuga-fordulatsz. 
(ford./perc):

1600

Vízfelhasználás (l): 39 Energiafelhasználás (kWh): 1,05*/5,35**

Energiaosztály: A Vízfelhasználás (l): 48*/100**

Mosási hatékonyság: B Energiaosztály: B

Centrifugahatékonyság: B Mosási hatékonyság: A

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 44 
(max. 49)

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 60 
(max. 64)

* csak mosás; ** mosás-szárítás
28
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LEGYEN KEDVENC RUHÁJA 

IS INDULÁSRA KÉSZEN

ELECTROLUX TIME MANAGER™

29
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SZÁRÍTSA RUHÁIT 
SZÁRÍTÓGÉPBEN!

30
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Puha és kellemes
A szárítógépben szárított ruha puha és lágy 
lesz, s ezzel kellemes, kényelmes viselet 
a bőrnek.
Egy puha, jó illatú, bársonyos érintésű 
törülközőbe burkolózni fürdés után 
a hétköznapok luxusa. A hőszivattyús 
szárítógépben a ruhák simák lesznek és 
kevésbé gyűrődnek, ezért gyakran nem is 
kell őket vasalni.
Nem számít, hogy egy inget, vagy egy 
egész töltetnyi törülközőt szárít, minden 
típusú anyaghoz választhat speciális 
programot.
A pamut- és szintetikus programok mellett 
széles programválasztékot talál, hogy 
biztonságosan és hatékonyan száríthasson 
farmer-, selyem-, gyapjú-, kevert szálas 
anyagból készült ruhákat vagy akár 
sportcipőt.

A legmagasabb felszereltségű szárítógépeink 
belső világítással is rendelkeznek, hogy Ön 
gyorsan átlássa, mi van a dobban, s ezzel 
egyszerűbb legyen a ki- és bepakolás.
Ha nem tudja a program végén azonnal 
kiszedni a száraz ruhákat a gépből, elindul 
egy gyűrődésmentesítő program. Ebben 
a szakaszban a rendszer hideg levegőt fúj 
a dobba, mely további 30 percig még 
mozog.

Sok embernek okoz 
gondot a mosott 
ruha szárítása. 
Gyakran száradnak 
a ruhák 
a nappaliban, 
a radiátoron.
Egy szárítógép 
megoldja ezt 
a problémát. 
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EDC 78550W EDC 67550W

kondenzációs szárítógép –

közepes LCD-kijelző –

elektronikus vezérlés –

nagyra nyitható, négyzetes ajtó –

belső világítás –

késleltetett indítás –

vasaláskönnyítő, farmer-, mixprogram –

gyűrődésmentesítő funkció –

program vége hangjelzés kikapcsolható –

kondenzációs szárítógép  –

LED-kijelző –

elektronikus vezérlés  –

szögletes, nagy betöltőnyílás  –

késleltetett indításfunkció  –

frissítő-, vasaláskönnyítő, framer- és  –
mixprogram

30 és 60 perces program –

kímélő funkció –

szárazságbeállítás –

program vége hangjelzés –

Töltetmennyiség (kg): 8 Töltetmennyiség (kg): 7

Energiafelhasználás (kWh): 4,48 Energiafelhasználás (kWh): 3,92

Energiaosztály: B Energiaosztály: B

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 58 
(max: 64)

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 58 
(max: 64)

Modell

EDI 97170W                  IRON AID

Termékjellemzők

innovatív és egyedülálló szárítógép  –
– Iron Aid: szárítógép gőzprogramokkal 
(gyűrődésmentesítéshez és a ruhák 
felfrissítéséhez)

nagy LCD-kijelző –

beépített gőzgenerátor –

automatikus víztartály utántöltés –

elektronikus vezérlés –

nagyra nyitható, négyzetes ajtó –

belső világítás –

késleltetett indítás –

gyűrődésmentesítő funkció –

programok extra kényes anyagokhoz, például  –
selyemhez

szárítórekesz gyapjúhoz és sportcipőhöz –

Műszaki adatok

Töltetmennyiség (kg): 7

Energiafelhasználás (kWh): 3,92

Energiaosztály: B

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

85 x 60 x 58 
(max. 64)
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VÍZKŐTELENÍTŐ 
MOSÓGÉPHEZ ÉS 
MOSOGATÓGÉPHEZ (200 g)

MOSÓHÁLÓ 40x60 cm KERET EGYMÁSRA 
ÉPÍTÉSHEZ, KIHÚZHATÓ 
POLCCAL

Termékjellemzők

eltávolítja a vízkövet: 8-12 hetente  –
érdemes vízkőteleníteni a mosógépet és 
a mosogatógépet, mert így a készülékek 
hatékonyabbak lesznek és megnő 
az élettartamuk

használatával optimális teljesítményt  –
nyújtanak a gépek: kitisztítja a csöveket, 
nem rakódik le a szennyeződés a falakon, 
így hatékonyan működik a készülék

a vízkőoldó használata kiemelten fontos, ha  –
az ön otthonában kemény a víz

csökkenti az energiafogyasztást: mivel  –
a csövek tiszták maradnak, simán áramlik 
át rajtuk a víz, s ezzel a minimumon lehet 
tartani az energiafogyasztást

biztonságos: a teljes adagot el kell használni  –
egy alkalomra

nincs maradék vegyszer, ami veszélyes  –
lenne a gyerekekre

óvja a kényes anyagból készült ruhaneműket  –
a roncsolódástól, mivel a szennyes többi 
részétől elkülönítve kerülnek a gépbe

poliészter –

cipzárral nyílik –

a kerettel stabilan és biztonságosan felteheti  –
a szárítógépet a mosógép tetejére, így több 
hely marad a fürdőszobában

tartozik hozzá egy kihúzható polc –

ne építsen alapzatot a készülék alá, ha  –
keretet használ

ez a keret a normál méretű Electrolux  –
mosógépekhez használható (60 cm 
mélységű), és a sztenderd Electrolux 
kondenzációs szárítógépekhez (kivéve 
a Calima és a hőszivattyús szárítógépek)

UNIVERZÁLIS MÁGNESES 
KOSÁR 

GUMILÁB MOSÓGÉPEKHEZ

Termékjellemzők

szabadítson fel egy kis helyet és szüntesse  –
meg a kuplerájt a mosógép tetején

mindig kéznél van, optimális tárolóhely  –
a szennyes ruháknak és piszkos konyhai 
eszközöknek

használható minden ferromágneses felületen –

használható minden mosógéphez és  –
szárítógéphez

stabilan egy helyben tartja a készüléket és  –
csökkenti a rázkódást is
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ALKOSSON! 
AZUTÁN JÖHET 
A LAZÍTÁS.
AAmmiikkoorr  eellkkéésszzüülltt aaazzz éétel, nnyyugggodddtttaaannnn lllaaazzzíííttthhaatt.. 
VVVaaacckkoollljjjaaa  bbeee mmmaaggááátt aa fotellbe. NNéézzzzzee mmmmeegggg kkeeddvveenncc 
ssoorroozzaaattáánnaaakk lleeggúúújjjaabbb részétt aa téévvvééébbbeenn,, vvaaggyyy aaddjjaa áátt 

ff

mmaaggááátt aazz ooolllvvvvaassááss ööörröömméneekk. KKéénnyyeezztteessssee mmaaggáátt,, 
ééss töööllttssee aazzz iiddejjéétt iiggazáánn éérttéékkeess ddoollggookkkkaall,,  aannnnaakk  
tuudddaattáábbaannn, hhooggyy a ppiisszzkkooss eeddéénnyyeekk jjóó kkeezzeekkbbeenn
vvannnaakk.
Kényeztesse magát
Milyen gyakran van ideje arra, 
hogy felrakja a lábait és 
pihenjen, vagy éppen 
manikűrözzön? Az idő túl 
értékes ahhoz, hogy minden 
percét a konyhában töltse. 
Nem számít, hogy mennyi 
lábost, fazekat, serpenyőt, 
spatulát, keverőtálat vagy 
kancsót kellett használnia, 
a RealLifeTM mosogatógép 
gondoskodik az összesről. 
Nem csak azért, mert XXL 
méretű a pakolótere, hanem 
azért is, mert a kosarakat 
az edények méretéhez és 
formájához lehet igazítani. 
Biztosan bele tudja tenni 
a nagyobb, szokatlan alakú, de 
még a törékeny edényeket is, 
melyeket többnyire kézzel 
szokott mosogatni. 
A speciális szatelit szórókar 

pedig gondoskodik arról, hogy 
a víz minden rejtett sarokba 
eljusson, és minden edény 
tökéletesen tiszta legyen. Mert 
a RealLifeTM mosogatógépet 
a valós élethelyzetekre 
terveztük.
 

Eljött az Ön ideje! 
Mivel a kezei szabadok, 
kényeztetheti őket néhány 
természetes módszerrel… 
Áztassa kezeit 5 percig langyos 
tejben, így körmei erősebbek, 
a bőre pedig hidratált lesz. 
Az elhalt hámsejtek és a foltok 
eltávolítására radírozza át 
kezeit tengeri kristálysóból és 
friss citromléből készült 
eleggyel.

A RealLifeTM mosogatógépekről 
még több információt talál 
a www.electrolux.hu oldalon.
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Öltöztesse ünneplőbe 
asztalát, hogy lenyűgözze 
vendégeit. Az étkezés vizuális 
élmény is lehet, galériába illő, 
műalkotásnak tetsző 
tányérokkal. Szóval, pakoljon 
ki mindent a tálaló-
szekrényből, tegye az asztalra 
kedvenc étkészletét, és 
merüljenek bele 
a beszélgetésbe. Jó étvágyat!

Most pedig dőljön hátra, és 
pihenjen…
Bízza a mosogatást innovatív 
mosogatógépeinkre, melyek 
a legfinomabb üvegpoharaktól 
az igazán koszos főzőedényekig 
mindent gondosan és alaposan 
megtisztítanak.
A RealLifeTM mosogatógépekbe 
a rendhagyó formájú, 
nagyméretű edények is 
beférnek, így semmit sem kell 
külön kézzel elmosogatnia.
További információért 
látogasson el 
a www.electrolux.hu oldalra.

Eljött az Ön ideje!
Összegyűjtöttünk 5 olyan ötletet, 
melyekkel az étkezés minden nap 
ünnep lehet.

1.  Válasszon olyan recepteket, 
melyeket pár perc alatt 
elkészíthet, olyan ételeket, 
melyeket melegen tarthat, 
vagy előre megcsinálhat. Így 
családjára, vendégeire 
figyelhet, és nem kell egész 
este a konyhában 
sürgölődnie.

2.  Terítsen a legjobb 
étkészletével, az ezüst 
evőeszközökkel és 
az üvegpoharakkal.

3.  Gyújtson meg néhány 
gyertyát, csináljon 
hangulatvilágítást.

4.  Öltözzön fel szépen 
a vacsorához.

5.  Keverjen egy koktélt 
aperitifnek, és szolgálja fel 
behűtött pohárban.

A VENDÉG-
LÁTÁS 
MŰVÉSZETEJasper Conran at Wedgwood Chinoiserie green plate – www.wedgw

ood.com

Divertimenti Pergola dinner plate – www.divertimenti.co.uk

Conran Shop Palette m
edium

 plate – w
w

w
.conranshop.co.uk
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Mi a legfontosabb Önnek, 
ha mosogatásról van szó?

Nézze meg, mit jelölnek 
a piktogramok, így a következő 
oldalakon már csak a jeleket kell 
figyelnie, hogy egyszerűen megtalálja 
az Önnek leginkább megfelelő 
modellt.

ÚJ
Új modell, 2011-től kapható.

EXTRA NAGY BELSŐ TÉR 
A RealLife mosogatógépek belső tere 10 
literrel nagyobb, hogy minden beleférjen.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS 
Az AutoOff funkció egy forradalmian 
új, energiatakarékos megoldás, mely 
a program végén kikapcsolja a készüléket. 
Így az nem marad készenléti állapotban, 
és nem fogyaszt energiát. 

FLEXISPRAY SZÓRÓKAR
Ez a szórókar megsokszorozza 
az edényeket érő víz mennyiségét, 
és gondoskodik arról, hogy még 
a legzsúfoltabb gépben is tiszták legyenek 
az edények.

ZAJSZINT
A mosogatógép zajszintje.

A+AA BESOROLÁS
Ez a mosogatógép A+AA besorolást 
kapott, ami azt jelenti, hogy tisztítás és 
szárítás tekintetében a legjobb minősítést 
kapta, energiafelhasználása pedig 10%-kal 
jobb, mint egy AAA modell esetén.

AUTOMATA PROGRAM 
Legyen akármennyi piszkos edény 
a mosogatógépben, a készülék 
automatikusan felméri, hogy milyen 
beállításokkal tudja tisztára mosni őket.

MULTITAB
A Multitab funkciónak köszönhetően 
nyugodtan használhatja a kényelmes, 
multifunkciós tablettákat, melyek 
tartalmazzák a mosogatószert, az öblítőt, 
a sót, és még sok minden mást.

BELSŐ VILÁGÍTÁS
Az automata belső világítás bevilágítja 
a készülék pakolóterét.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS
Dolgozzon a mosogatógépe akkor, amikor 
Ön szeretné. Használja a késleltetett 
indítás funkciót.

ÜVEGPROGRAM
Speciális, 45 fokos program törékeny 
üvegpoharak vagy porcelán alapos 
mosogatásához.

VÍZFELHASZNÁLÁS
A mosogatógép vízfogyasztása 
ciklusonként.

POHÁRRÖGZÍTŐ GUMITÜSKÉK
A gumitüskék stabil helyzetben tartják 
a törékeny poharakat, így azok nem 
repednek meg, vagy törnek el.

ENERGIATAKARÉKOS OPCIÓ
Energiatakarékos opció a gyorsabb, és 
akár 25 százalékkal energiatakarékosabb 
mosogatásért.
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A RealLife mosogatógépek XXL-es 
méretű pakolóterének 10 literrel nagyobb 
a kapacitása
Többé nem lesz kicsi a mosogatógép 
– a normál méretű (60 cm széles) RealLife 
mosogatógépek belső tere 10 literrel 
nagyobb, mint a hagyományos mosogató-
gépeké. Így egyszerre belepakolhatja 
az összes csészét, lábost, tányért, tálat, 
fazekat és evőeszközt, mert minden 
kényelmesen belefér.

FlexiSpray: dupla forgás, hatékonyabb 
permetezés
A RealLife mosogatógép FlexiSpray 
szórókarja biztosítja, hogy az edények 
legnehezebben elérhető részeire is 
megfelelő mennyiségű víz kerüljön, még 
a legzsúfoltabb tölteteknél is. A főkar egyik 
végéhez csatlakozik egy szatelit forgókar, 
s ezzel dupla forgó hatást érünk el. 
Összességében a RealLife mosogató-
gépekben 5 irányból érkezik a víz az edé-
nyekre, beleértve a felülről jövő vízsugarat is. 
Ez eredményezi az átlagon felüli tisztító 
hatást, melyet a független Német Teszt 
Intézet, az LGA is megerősített.

Azon gondolkodik, 
hogy jó lenne 12 
vagy több terítékkel 
telepakolni 
a mosogatógépet, 
mielőtt elindítaná?

41
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Modell

ESF 67060WR ESF 66070XR ESF 66070WR

Termékjellemzők

60 cm széles mosogatógép, fehér  –

autoprogram (45–70 °C); intenzív 70 °C;  –
30 perces 60 °C; 60 perces; bio 50 °C 
előöblítéssel; öblítéstartás

XXL-es belső méret –

FlexiSpray szatelit szórókar –

zuhany a tetőn –

Auto-Off (automatikus kikapcsolás) –

energiatakarékos opció –

hátralévő idő kijelzés –

késleltetett indítás (1-24 óra) –

felső kosár: lehajtható csészetartó, lehajtható  –
tányértartó, kistányértámasztó, pohárrögzítő 
gumitüskék, mini evőeszköztartó

alsó kosár: magasított, 2 lehajtható tányértartó –

aktív szárítás –

AquaControl –

60 cm széles mosogatógép, inox  –

autoprogram (45–70 °C); intenzív 70 °C;  –
30 perces 60 °C; bio 50 °C előöblítéssel; 
öblítéstartás

XXL-es belső méret –

FlexiSpray szatelit szórókar –

zuhany a tetőn –

Auto-Off (automatikus kikapcsolás) –

hátralévő idő kijelzés –

késleltetett indítás (1-24 óra) –

felső kosár: lehajtható csészetartó,  –
kistányértámasztó

alsó kosár: magasított, 2 lehajtható tányértartó –

aktív szárítás –

AquaControl –

60 cm széles mosogatógép, fehér  –

autoprogram (45–70 °C); intenzív 70 °C;  –
30 perces 60 °C; bio 50 °C előöblítéssel; 
öblítéstartás

XXL-es belső méret –

FlexiSpray szatelit szórókar –

zuhany a tetőn –

Auto-Off (automatikus kikapcsolás) –

hátralévő idő kijelzés –

késleltetett indítás (1-24 óra) –

felső kosár: lehajtható csészetartó,  –
kistányértámasztó

alsó kosár: magasított, 2 lehajtható tányértartó –

aktív szárítás –

AquaControl –

Műszaki adatok

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Tisztítási hatékonyság: A Tisztítási hatékonyság: A Tisztítási hatékonyság: A

Szárítási hatékonyság: A Szárítási hatékonyság: A Szárítási hatékonyság: A

Energiahatékonysági index: 62,1 Energiahatékonysági index: 60,4 Energiahatékonysági index: 60,4

Energiafelhasználás (kWh): 1,02 Energiafelhasználás (kWh): 0,99 Energiafelhasználás (kWh): 0,99

Éves energiafogyasztás (kWh): 287 Éves energiafogyasztás (kWh): 279 Éves energiafogyasztás (kWh): 279

Vízfelhasználás (l): 9,8 Vízfelhasználás (l): 10,8 Vízfelhasználás (l): 10,8

Éves vízfogyasztás (l): 2744 Éves vízfogyasztás (l): 3024 Éves vízfogyasztás (l): 3024

Teríték (db): 12 Teríték (db): 12 Teríték (db): 12

Zajszint IEC60704-3 [dB(A)]: 45 Zajszint IEC60704-3 [dB(A)]: 49 Zajszint IEC60704-3 [dB(A)]: 49

Fogyasztás kikapcsolt állapotban (W): 0,1 Fogyasztás kikapcsolt állapotban (W): 0,1 Fogyasztás kikapcsolt állapotban (W): 0,1

Fogyasztás készenléti üzemmódban (W): 0,1 Fogyasztás készenléti üzemmódban (W): 0,1 Fogyasztás készenléti üzemmódban (W): 0,1

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 59,6 x 62
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 59,6 x 62
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 59,6 x 62
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Modell

ESF 65040X ESF 65040W ESF 63020X

Termékjellemzők

60 cm széles mosogatógép –

inox  –

 autoprogram (45–70 °C); intenzív 70 °C;  –
30 perces 60 °C; bio 50 °C előöblítéssel; 
öblítéstartás

 programválasztó gomb –

hátralévő idő kijelzés –

késleltetett indítás (1-19 óra) –

felső kosár lehajtható csészetartóval –

alsó kosár 2 lehajtható tányértartóval –

megtöltve is állítható magasságú felső kosár –

aktív szárítás –

AquaControl –

60 cm széles mosogatógép –

fehér  –

 autoprogram (45–70 °C); intenzív 70 °C;  –
30 perces 60 °C; bio 50 °C előöblítéssel; 
öblítéstartás

programválasztó gomb –

hátralévő idő kijelzés –

késleltetett indítás (1-19 óra) –

felső kosár lehajtható csészetartóval –

alsó kosár 2 lehajtható tányértartóval –

megtöltve is állítható magasságú felső kosár –

aktív szárítás –

AquaControl –

60 cm széles mosogatógép –

inox  –

 normál 65 °C előöblítéssel, intenzív 70 °C,  –
30 perces 60 °C, bio 50 °C előöblítéssel, 
öblítéstartás

késleltetett indítás (3 óra) –

felső kosár lehajtható csészetartóval –

alsó kosár fix tányértartóval –

állítható magasságú felső kosár –

aktív szárítás –

Műszaki adatok

Energiaosztály: A Energiaosztály: A Energiaosztály: A

Tisztítási hatékonyság: A Tisztítási hatékonyság: A Tisztítási hatékonyság: A

Szárítási hatékonyság: A Szárítási hatékonyság: A Szárítási hatékonyság: A

Energiahatékonysági index: 66,5 Energiahatékonysági index: 66,5 Energiahatékonysági index: 67,3

Energiafelhasználás (kWh): 1,08 Energiafelhasználás (kWh): 1,08 Energiafelhasználás (kWh): 1,08

Éves energiafogyasztás (kWh): 307 Éves energiafogyasztás (kWh): 307 Éves energiafogyasztás (kWh): 311

Vízfelhasználás (l): 13 Vízfelhasználás (l): 13 Vízfelhasználás (l): 15

Éves vízfogyasztás (l): 3640 Éves vízfogyasztás (l): 3640 Éves vízfogyasztás (l): 4200

Teríték (db): 12 Teríték (db): 12 Teríték (db): 12

Zajszint IEC60704-3 [dB(A)]: 49 Zajszint IEC60704-3 [dB(A)]: 49 Zajszint IEC60704-3 [dB(A)]: 49

Fogyasztás kikapcsolt állapotban (W): 0,1 Fogyasztás kikapcsolt állapotban (W): 0,1 Fogyasztás kikapcsolt állapotban (W): 0,1

Fogyasztás készenléti üzemmódban (W): 0,99 Fogyasztás készenléti üzemmódban (W): 0,99 Fogyasztás készenléti üzemmódban (W): 1,9

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 60 x 61
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 60 x 61
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 60 x 61
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Modell

ESF63012W ESF 45055XR ESF 45055WR

Termékjellemzők

60 cm széles mosogatógép –

fehér  –

 normál 65 °C előöblítéssel, intenzív 70 °C,  –
30 perces 60 °C, bio 50 °C előöblítéssel, 
öblítéstartás

késleltetett indítás (3 óra) –

felső kosár: lehajtható csészetartó –

alsó kosár: fix tányértartó –

állítható magasságú felső kosár  –

aktív szárítás –

45 cm széles mosogatógép –

autoprogram (45 °C–70 °C); intenzív 70 °C;  –
30 perces 60 °C; bio 50 °C előöblítéssel; 
üvegprogram 45 °C

inox –

FlexiSpray szatelit szórókar –

zuhany a tetőn –

Auto-Off (automatikus kikapcsolás) –

késleltetett indítás (1-24 óra) –

hátralévő idő kijelzés –

FlexiLift kosarak –

AquaControl –

felső kosár: lehajtható csészetartók –

alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó –

megtöltve is állítható magasságú felső kosár –

aktív szárítás –

45 cm széles mosogatógép –

autoprogram (45 °C–70 °C); intenzív 70 °C;  –
30 perces 60 °C; bio 50 °C előöblítéssel; 
üvegprogram 45 °C

fehér –

FlexiSpray szatelit szórókar –

zuhany a tetőn –

Auto-Off (automatikus kikapcsolás) –

késleltetett indítás (1-24 óra) –

hátralévő idő kijelzés –

FlexiLift kosarak –

AquaControl –

felső kosár: lehajtható csészetartók –

alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó –

megtöltve is állítható magasságú felső kosár –

aktív szárítás–

Műszaki adatok

Energiaosztály: A Energiaosztály: A Energiaosztály: A

Tisztítási hatékonyság: A Tisztítási hatékonyság: A Tisztítási hatékonyság: A

Szárítási hatékonyság: A Szárítási hatékonyság: A Szárítási hatékonyság: A

Energiahatékonysági index: 67,3 Energiahatékonysági index: 67,2 Energiahatékonysági index: 67,2

Energiafelhasználás (kWh): 1,08 Energiafelhasználás (kWh): 0,84 Energiafelhasználás (kWh): 0,84

Éves energiafogyasztás (kWh): 311 Éves energiafogyasztás (kWh): 237 Éves energiafogyasztás (kWh): 237

Vízfelhasználás (l): 15 Vízfelhasználás (l): 8,5 Vízfelhasználás (l): 8,5

Éves vízfogyasztás (l): 4200 Éves vízfogyasztás (l): 2280 Éves vízfogyasztás (l): 2280

Teríték (db): 12 Teríték (db): 9 Teríték (db): 9

Zajszint IEC60704-3 [dB(A)]: 53 Zajszint IEC60704-3 [dB(A)]: 47 Zajszint IEC60704-3 [dB(A)]: 47

Fogyasztás kikapcsolt állapotban (W): 0,1 Fogyasztás kikapcsolt állapotban (W): 0,1 Fogyasztás kikapcsolt állapotban (W): 0,1

Fogyasztás készenléti üzemmódban (W): 0,1 Fogyasztás készenléti üzemmódban (W): 0,1 Fogyasztás készenléti üzemmódban (W): 0,1

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 60 x 61
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 44,6 x 62
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 44,6 x 62
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MOSOGATÁS mosogatógépek
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Modell

ESF 45050SR/WR ESF 43005W ESF 2450W

Termékjellemzők

45 cm széles mosogatógép –

autoprogram (45 °C–70 °C); intenzív 70 °C;  –
30 perces 60 °C; bio 50 °C előöblítéssel; 
öblítéstartás

FlexiSpray szatelit szórókar –

zuhany a tetőn –

Auto-Off (automatikus kikapcsolás) –

késleltetett indítás (1-24 óra) –

hátralévő idő kijelzés –

FlexiLift kosarak, állítható csészetartók –

AquaControl –

felső kosár: fix + lehajtható csészetartók –

alsó kosár: 2 lehajtható tányértartó –

megtöltve is állítható magasságú felső kosár –

aktív szárítás –

SR: ezüst
WR: fehér

45 cm széles mosogatógép –

gyorsprogram 50 °C, intenzív 70 °C, 30 perces  –
60 °C, bio 50 °C előöblítéssel, öblítéstartás

fehér –

késleltetett indítás (3 óra) –

felső kosár lehajtható pohártartóval –

AquaControl –

felső kosár: fix + lehajtható csészetartók –

alsó kosár: fix tányértartó –

állítható magasságú felső kosár –

aktív szárítás –

kompakt –

fehér –

Autoprogram (45–70 °C), intenzív 70 °C,  –
30 perces 50 °C, eco 55 °C

energiatakarékos opció –

hátralévő idő kijelzés –

késleltetett indítás (1-19 óra) –

maradékhő-szárítás –

Műszaki adatok

Energiaosztály: A Energiaosztály: A Energiaosztály: A

Tisztítási hatékonyság: A Tisztítási hatékonyság: A Tisztítási hatékonyság: A

Szárítási hatékonyság: A Szárítási hatékonyság: A Szárítási hatékonyság: B

Energiahatékonysági index: 67,2 Energiahatékonysági index: 70,6 Energiahatékonysági index: 67,8

Energiafelhasználás (kWh): 0,84 Energiafelhasználás (kWh): 0,86 Energiafelhasználás (kWh): 0,64

Éves energiafogyasztás (kWh): 237 Éves energiafogyasztás (kWh): 249 Éves energiafogyasztás (kWh): 188

Vízfelhasználás (l): 8,5 Vízfelhasználás (l): 13 Vízfelhasználás (l): 7,5

Éves vízfogyasztás (l): 2280 Éves vízfogyasztás (l): 3640 Éves vízfogyasztás (l): 2100

Teríték (db): 9 Teríték (db): 9 Teríték (db): 6

Zajszint IEC60704-3 [dB(A)]: 49 Zajszint IEC60704-3 [dB(A)]: 51 Zajszint IEC60704-3 [dB(A)]: 48

Fogyasztás kikapcsolt állapotban (W): 0,1 Fogyasztás kikapcsolt állapotban (W): 0,1 Fogyasztás kikapcsolt állapotban (W): 0,1

Fogyasztás készenléti üzemmódban (W): 0,1 Fogyasztás készenléti üzemmódban (W): 1,9 Fogyasztás készenléti üzemmódban (W): 1,9

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 44,6 x 62
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 44,6 x 62
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

44,7 x 54,5 x 48

45

M
O

S
O

G
A

TÁ
S

ELX_SHINE_FS_AIO_2011_HU_CS3_14_rendezett_10.indd   45ELX_SHINE_FS_AIO_2011_HU_CS3_14_rendezett_10.indd   45 4/6/11   6:06:26 PM4/6/11   6:06:26 PM



MOSOGATÓTABLETTA
– 25 TABLETTA (500 g) 

ZSÍROLDÓ (200 g) ÖBLÍTŐ (300 ml)

Termékjellemzők

mosogatótabletta gépi mosogatáshoz –

 lágy és kemény vízhez is használható –

 a maximális hatékonyság érdekében  –
használjon mellé Electrolux öblítőt és sót is

eltávolítja a zsíros szennyeződéseket és  –
ételfoltokat, még a kézzel nehezen elérhető 
helyekről is

megelőzi a kellemetlen szagok kialakulását,  –
mivel nem rakódik le az ételmaradék 
a készülék oldalára – ezáltal a mosogatógép 
belül is mindig tiszta marad

használatával a mosogatógép hosszú távon  –
is kiváló teljesítményt nyújt, így biztos lehet 
benne, hogy edényeit mindig tisztára mossa

érdemes évente 2-4 alkalommal üresen is  –
elindítani a mosogatógépet, attól függően, 
hogy milyen gyakran használja

ragyogó, foltmentes csillogást eredményez –

az evőeszközök és edények nem lesznek  –
vízpöttyösek, maszatosak, mivel az öblítő 
megtöri a víz felületi feszültségét

használatával gyorsabb és hatékonyabb  –
a szárítási ciklus

MOSOGATÓGÉPSÓ (1 kg) UNIVERZÁLIS 
VÍZKŐTELENÍTŐ (1 l)

CITROMOS ILLATOSÍTÓ

Termékjellemzők

megakadályozza a vízkő lerakódását,  –
lágyítja a vizet, így még csillogóbbak lesznek 
az edények

minden mosogatásnál legyen elegendő  –
só a gépben, különösen, ha kemény a víz 
otthonában

növeli a tisztítási hatékonyságot, és  –
a mosogatógép élettartamát

a vízben oldott só átfolyik az egész  –
rendszeren, így a mosogatógép belsejéről és 
a csövek faláról leszedi a lerakódott vízkövet 
és kalciumot

eltávolítja a vízkövet a mosógépből,  –
a mosogatógépből, a légtisztító 
berendezésekből és a kávéfőző gépekből

eltávolítja a kellemetlen szagokat  –
a mosogatógépből, és kellemes citromillatot 
hagy maga után

speciális filmréteg szabályozza az intenzitást  –
magas hőmérsékleten

különösen hasznos azokban  –
a mosogatógépekben, melyekbe 
napközben folyamatosan pakolják be 
az edényeket és csak este indítják el

hosszan tartó illat: 50 mosogatásra  –
elegendő

nem hagy nyomot az edényen –
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MOSOGATÁS kiegészítők
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EVŐESZKÖZTARTÓ KOSÁR MOSOGATÓGÉP-CSOMAG: 
TABLETTA, SÓ, ZSÍROLDÓ, 
ÖBLÍTŐ, CITROMOS 
ILLATOSÍTÓ

Termékjellemzők

moduláris eszköz, használható 45 és 60 cm  –
széles mosogatógépben is

helytakarékos, lehajtható fogófül, ami nem  –
akadályozza a vízkar mozgását

görgethető –

60 cm széles mosogatógépekhez –

Professzionális termékek a mosogatógép 
tisztításához és használatához.

A csomag tartalma:

zsíroldó, a hatékony működéshez és  –
az energiafogyasztás csökkentéséhez

öblítő és só annak érdekében, hogy  –
az edények tökéletesen tiszták legyenek

tabletta az edények tisztításához –

citromos illatosító, mely eltávolítja  –
a kellemetlen szagokat

újrahasznosított műanyag tartóban –
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ELECTROLUX Innováció
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A felszínen hó és jég, ameddig csak a szem 
ellát, és hatalmas hegycsúcsok. A több 
kilométer mélységig jeges, sziklás felszín a Föld 
ökológiailag egyik legjelentősebb területe. 
A tökéletes hely a világ első zérókibocsátású 
kutatóbázisának felállítására. Ez a Princess 
Elisabeth-állomás.

Kizárólag szélturbinák és 
napelemek biztosítják 
a kutatóállomás 
energiaellátását. A tudósok 
számára ez a létesítmény 
testesíti meg a fenntartható 
életmódot. 
Az energiafelhasználást 
a lehető legalacsonyabb 
szinten tartják, és mindent 
újrahasznosítanak – még 
a vizet is.

A kutatóállomás az Electrolux 
készülékeit választotta, mert 
a legkiválóbb környezetbarát 
készülékekre van szükségük, 
melyek extrém körülmények 
között is maximális 
teljesítményt nyújtanak.

A kutatóknak, akik hónapokat 
töltenek a bázison, 
megnyugtató a tudat, hogy 
a kombinált hűtők A++ 
energiaosztályúak és nem 
jegesednek.
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HŰTÉS-FAGYASZTÁS

MINŐSÉGÉT
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51

MEGŐRZI

Az élelmiszerek akkor igazán ízletesek 
és egészségesek, ha frissen 
fogyasztjuk őket. 

Ugyanakkor tény, hogy a mai világban 
az idő a legnagyobb kincs, és 
kevesünknek adatik meg, hogy minden 
nap frissen vásárolt, ropogós és lédús 
élelmiszer kerüljön az asztalra.

Legalábbis eddig így volt.

Gyakran előfordul, hogy a boltban még oly 
kívánatos falatok már kevésbé 
étvágygerjesztőek, mire végre az asztalra 
kerülnek. Az Electrolux FreshFrostFreeTM 
hűtőszekrények megfelelő klímát 
biztosítanak az élelmiszereknek, így azok 
sokkal tovább megőrzik frissességüket és 
ízüket.

A hűtőtérben uralkodó klímának 
köszönhetően az alapanyagok akár egy 
teljes hétig is frissek, ízletesek és 
egészségesek maradnak.
A hagyományos No Frost hűtőkben 
alacsony a páratartalom, ezért minden 
sokkal hamarabb kiszárad, és ízetlenné, 
fonnyadttá válik.

Szóval most, hogy akár a különleges ételek 
is ízük és zamatuk teljében kerülnek 
a tányérjára, miért ne kényeztetné magát 
igazi gasztronómiai élményekkel?

Eljött az Ön ideje!
Ha a frissen vásárolt avokádók picit még 
zöldek, érlelje őket pár napig a gyümölcsös-
tálban (lehetőleg a banán mellett), majd 
tegye be a hűtőbe, hogy frissek maradjanak, 
amíg elfogyasztják őket.

A tökéletes és friss alapanyagok 
tökéletes klímát érdemelnek.

Illusztráció: ENA34933X

További információ 
a hűtő-fagyasztókról 
a www.electrolux.hu oldalon.
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FRESHFROSTFREE™ – 
TERMÉSZETESEN 
A LEGFRISSEBB

HŰTÉS-FAGYASZTÁS

52
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TwinTech™: a zöld technológia
Az Electrolux FreshFrostFree™ kombinált 
hűtő-fagyasztó termékcsalád 
a továbbfejlesztett TwinTech™ FrostFree 
rendszerrel sokáig frissen tartja 
a zöldségeket és gyümölcsöket azáltal, 
hogy megfelelő szinten tartja a hűtőtér 
páratartalmát.
Mivel az ételek tovább maradnak frissek, 
kevesebb lesz a háztartási hulladék, s így 
kevésbé terheljük a környezetet.

Hogy működik? 
A hagyományos No Frost modellekben 
a levegő folyamatosan kering a fagyasztó- 
és a hűtőtér között, s közben  viszi magával 
az ételek szagát is. Így előfordulhat, hogy 
az ételszagot átveszik a frissen bepakolt 
ételek, amitől kellemetlen lesz az illatuk és 
az ízük. A FreshFrostFree™ modellekben 
a TwinTech™ FrostFree rendszernek 
köszönhetően a hűtő- és a fagyasztórész 
levegőkeringtetése teljesen független 
egymástól. Ennélfogva a szagok sem 
áramlanak egyik részből a másikba, 
így a jégkockának biztosan nem lesz 
fokhagymaszaga!

Miért magasabb a páratartalom 
a TwinTech™ rendszerű készülékekben?
A TwinTech™ FrostFree rendszerben 
a leolvasztási periódusban a lecsapódott 
nedvesség egy része távozik 
a leolvasztócsövön keresztül, a másik része 
pedig visszakerül a hűtőtérbe, s ezzel 
98 százalékosra is növelheti a hűtőtér 
páratartalmát.

Az SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH által 
végzett tesztek szerint a FreshFrostFree™ 
hűtőkben az ételek tovább megőrzik 
frissességüket, mint a hagyományos 
No Frost rendszerű modellekben. 
Az élelmiszerek 1 hétig megőrizték eredeti 
állagukat, színüket és formájukat, 
vitamintartalmukat pedig több mint 
10 napig megtartották.

Multiflow rendszer
A Multiflow rendszerű FreshFrostFree 
hűtőkben bármelyik polcra bepakolhat 
bármilyen élelmiszert, mert a hideg levegő 
egyenletesen kering minden szinten. 
Így minden polcon azonos a levegő 
hőmérséklete és páratartalma.
A Multiflow rendszerű FreshFrostFree™ 
modellekben a folyamatos levegőkeringtetés 
miatt a nedvesség nem csapódik ki, így 
a hűtőtér hátsó fala száraz marad. 
Ezért ezek a hűtők ideális környezetet 
biztosítanak az élelmiszerek hosszabb 
tárolásához anélkül, hogy baktériumok 
telepednének meg az ételeken.

Extra nedvesség funkció
Normál működés közben a Multiflow 
rendszerű FreshFrostFree™ modellek 
hűtőterében a páratartalom éppen 
megfelelő a legtöbb élelmiszer számára. 
Az Extra nedvesség funkcióval 
megnövelhető a hűtőtérben a páratartalom, 
ha nedvesebb közeget igénylő ételt pakol 
bele (pl. salátát, gombát, spárgát, epret, 
cseresznyét vagy kivit).
Az Extra nedvesség funkció kontrollálja 
a hűtési ciklusokat és a ventilátor 
működését, s ezzel páradúsabb klímát tart 
fenn a hűtőtérben. Így akár a könnyebben 
romló ételeket is tárolhatja a polcokon, 
a zöldségesfiók helyett.

Az Electrolux 
FreshFrostFree 
hűtőkben 
az élelmiszerek 
megőrzik természetes 
ízüket, 
vitamintartalmukat 
és frissességüket 
a következő heti 
bevásárlásig.
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A+ ENERGIAOSZTÁLY
Az A+ energiaosztályú modellek 
energiatakarékosan hűtenek. Az A osztályú 
modellekhez képest 20%-kal kevesebb 
energiát fogyasztanak.

A++ ENERGIAOSZTÁLY
A környezetterhelés egyre súlyosabb 
probléma. Válassza a legalacsonyabb 
energiafogyasztású készüléket.
Az A++ energiaosztályú modellek 40%-kal 
kevesebb energiát fogyasztanak, mint  
A besorolású társaik.

FÉNYRIASZTÁS
Biztos lehet benne, hogy a hűtő 
hőmérséklete mindig megfelelő, mert 
hang- és fényjelzés tájékoztatja Önt 
arról, ha a kelleténél melegebb van 
a készülékben.

UJJLENYOMATMENTES BEVONAT
Az új, ujjlenyomatmentes bevonat 
segít sokáig megőrizni a rozsdamentes 
acél készülékek fényét. Nem lesznek 
ujjlenyomatok és maszatfoltok a felületen, 
ezért a baktériumok sem tudnak 
megtelepedni. Ezáltal a bevonat sokkal 
higiénikusabbá teszi a készüléket.

ÜVEGTARTÓ POLC 
– A HELYTAKARÉKOS MEGOLDÁS
A palackok tárolásának leghely-
takarékosabb módja, ha az oldalukra 
fektetjük őket. Ezzel az elegáns, stabil 
és helytakarékos palacktartóval jól 
hasznosíthatja az egyébként kihasználatlan 
helyeket, például az üvegpolc alatti részt. 
9 palack tárolására alkalmas.

BRITA SZŰRŐ
Ahhoz, hogy mindig legyen otthon 
friss, szűrt, hideg víz, nem kell többé 
telepakolnia a hűtőjét palackozott vízzel. 
A hűtőajtóba épített Brita® vízszűrő 
gondoskodik a friss vízről.

DUALCONTROL RENDSZER
A legújabb fejlesztésű DualControl 
rendszer külön vezérli a normál hűtőteret 
és a fagyasztót, s minden körülmények 
között optimális szinten tartja a klímát.

DINAMIKUS HŰTÉS (FREESTORE)
Egy hagyományos hűtőben a hűtőtér 
különböző pontjain eltérő lehet 
a hőmérséklet. A FreeStore egy dinamikus 
levegőkeringtető rendszer, mely 
egyenletesen oszlatja el a hűvös levegőt 
a teljes hűtőtérben. Így mindenhol azonos 
a hőmérséklet, ezért nem számít, mit hová 
tesz a hűtőben.

ELEKTROMOS VEZÉRLÉS
Az ételek megfelelő hűtéséhez adott 
hőmérséklet kell a hűtőben és a 
fagyasztóban. Az elektromos hőmérséklet-
vezérléssel egyszerűen beállíthatja 
a megfelelő hőfokot, és könnyedén 
nyomon követheti, hogy a készülék 
megfelelően működik-e.

FRESHFROSTFREE™: HOSSZAN 
TARTÓ FRISSESSÉG, JEGESEDÉS 
NÉLKÜL
A FreshFrostFreeTM hűtőkben sokkal 
tovább maradnak frissek az ételek, 
mint a hagyományos hűtőkben. A titok: 
a megfelelő páratartalom. Azzal, hogy 
az élelmiszerek tovább maradnak frissek, 
kevesebb lesz a háztartási hulladék. Ezzel 
a környezetterhelést is csökkentjük.

FRESHZONE
A FreshZone fiókban 15%-kal alacsonyabb 
a hőmérséklet, ezért a halak és a húsok 
2x annyi ideig megőrzik frissességüket, 
mint a hagyományos hűtőkben.
A gördülőkerekes fiókot a hűtőtér 
bármelyik polcára könnyedén betolhatja.

BELSŐ VILÁGÍTÁS
A belső világítás elér a hűtő minden kis 
rejtett szegletébe. Nem marad egyetlen 
árnyékos pont sem, ezért biztos, hogy 
mindent gyorsan megtalál a hűtőben.

LCD-KIJELZŐ
Készülékeink könnyen és gyorsan 
átlátható, digitális kijelzőjén mindig nyomon 
követheti a hőmérséklet-beállításokat.

MAXIBOX FAGYASZTÓFIÓK
A nagyméretű élelmiszerek (mint amilyen 
egy egész csirke vagy pulyka) fagyasztása 
többé nem okoz fejfájást. A 40 literes, 
extra nagy fagyasztófiókba sok minden 
belefér. Az oldalán található fogantyúkkal 
pedig könnyű mozgatni.

Mi a legfontosabb, amit egy igazán jó 
hűtőtől elvár?

Nézze meg, mit jelentenek 
a piktogramok. A következő oldalakon 
pedig már elég a jeleket figyelnie, és 
egyszerűen megtalálja az Önnek 
leginkább megfelelő modellt.

NATURAFRESH FIÓK
A friss és könnyen romló ételeket alacsony 
hőmérsékleten kell tartani, hogy a lehető 
legtovább megőrizzék frissességüket. 
A NaturaFresh fiókban 3x hosszabb ideig 
lehet tárolni a kényes élelmiszereket, 
mint a hagyományos hűtőben, mivel 
a hőmérséklet folyamatosan 0 fok körül van.

KIHÚZHATÓ ZÖLDSÉGTÁROLÓ FIÓK, 
GÖRGŐKKEL
Az extra nagy, kihúzható fiókban 
kényelmesen elférnek a zöldségek és 
a gyümölcsök. Egy belső térelválasztó 
segít őket elkülöníteni egymástól, a görgők 
pedig a fiók könnyű mozgatását segítik.

SPACE
PLUS™

SPACE PLUS – FIGYELEMRE MÉLTÓ 
KAPACITÁS
A Space Plus termékcsalád változatlan 
külső méret mellett 5-15%-kal megnövelt 
belső űrtartalmat kínál.

60 CM SZÉLES

55 CM SZÉLES

50 CM SZÉLES
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Modell

ENA38739X ENA38933X ENB34943X   

Termékjellemzők

A++ energiaosztály – a legalacsonyabb  –
energiafogyasztás

FreshFrostFree, Free Store –

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón –

intenzív hűtés –

gyorsfagyasztás funkció –

magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás  –
funkcióval (piktogram, hang)

üvegpolcok –

palacktartó polc –

extra nagy zöldségtároló fiók, görgőkkel –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

Multiflow rendszerű FreshFrostFree modell –

Taste Guard™ levegőszűrő –

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón –

intenzív hűtés –

Holiday funkció –

gyorsfagyasztás funkció –

magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás  –
funkcióval (piktogram, hang)

üvegpolcok –

palacktartó polc –

extra nagy zöldségtároló fiók, görgőkkel –

NaturaFresh fiók –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

FreshFrostFree –

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón –

intenzív hűtés –

gyorsfagyasztás funkció –

magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás  –
funkcióval (piktogram, hang)

üvegpolcok –

palacktartó polc –

extra nagy zöldségtároló fiók, görgőkkel –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

SPACE
PLUS™

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 382 Bruttó űrtartalom (l): 382 Bruttó űrtartalom (l): 340

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 285 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 280 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 239

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 78 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 78 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 76

Energiafogyasztás (kWh/év): 249 Energiafogyasztás (kWh/év): 331 Energiafogyasztás (kWh/év): 316

Energiaosztály: A++ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 42 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 44 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 43

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 10 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 10 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 10

Visszamelegedési idő (óra): 18 Visszamelegedési idő (óra): 18 Visszamelegedési idő (óra): 18

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

201 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

201 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

185 x 59,5 x 64,8

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™
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Modell

ENB34943W      ENB34633X      ENB34233W

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

FreshFrostFree –

Space Plus –

elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón –

intenzív hűtés –

gyorsfagyasztás funkció  –

magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás  –
funkcióval  (piktogram, hang)

üvegpolcok –

palacktartó polc –

extra nagy zöldségtároló fiók, görgőkkel –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

FreshFrostFree –

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

FreshFrostFree –

Space Plus –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

átlátszó fagyasztórekeszek –

FreshZone –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 340 Bruttó űrtartalom (l): 340 Bruttó űrtartalom (l): 340

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 239 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 245 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 245

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 76 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 76 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 76

Energiafogyasztás (kWh/év): 316 Energiafogyasztás (kWh/év): 316 Energiafogyasztás (kWh/év): 316

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A

Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 43 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 43 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 43

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 10 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4

Visszamelegedési idő (óra): 18 Visszamelegedési idő (óra): 18 Visszamelegedési idő (óra): 18

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

185 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

185 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

185 x 59,5 x 63,2

SPACE
PLUS™
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Modell

ENB32633X ENB32633W

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

FreshFrostFree –

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

FreshFrostFree –

Space Plus –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 317 Bruttó űrtartalom (l): 317

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 223 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 223

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 78 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 78

Energiafogyasztás (kWh/év): 307 Energiafogyasztás (kWh/év): 307

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 43 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 43

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4

Visszamelegedési idő (óra): 16 Visszamelegedési idő (óra): 16

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

175 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

175 x 59,5 x 64,8
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Szénsavas vagy szénsavmentes? Üljön 
le, kortyoljon bele és élvezze a tiszta, 
jéghideg víz csodálatosan természetes 
ízét. Egy újabb pohárért még csak 
a hűtőajtót sem kell kinyitnia.

A megfelelő mennyiségű vízfogyasztás 
elengedhetetlen a jó közérzet, a ragyogóan 
szép bőr, a tiszta gondolatok és az egész-
ség megőrzéséhez.

Gondoskodjon testéről!
Mindannyian tudjuk, hogy a vízfogyasztás-
nak számos pozitív élettani hatása van. 
Tisztább bőr. Erősebb körmök. Gyorsabb 
agyműködés. Ha elegendő mennyiségű 
vizet iszunk, kevésbé leszünk fáradtak. 
Szóval, időnként vegye az irányt a konyha 
felé, és igyon meg egy-két pohár éltető 
vizet.

Eljött az Ön ideje!
Ha hűtött italokat szolgál fel, tegye be 
a poharakat is a hűtőbe egy rövid időre.  
Így az innivaló nem csak finom lesz, de jól 
is mutat majd a deres pohárban. A hűtőtt 
tiszta vizet megbolondíthatja egy szelet 
citrommal, néhány szelet uborkával, egy 
gerezd naranccsal, citromlével vagy egy 
kis mentalevéllel.

Tegyen minden nap a szépségéért!

Illusztráció: ENA38935X

További információ 
a hűtő-fagyasztókról 
a www.electrolux.hu oldalon.
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Szépség és egészség
A rendszeres és kellő mennyiségű 
vízfogyasztás hidratálja és fiatalon 
tartja bőrét, tisztítja, méregteleníti 
a testét. Tiszta, természetes és 
egyszerű.
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Modell

ENA38935X ERB36605X

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

Brita vízszűrő –

FreshFrostFree, Free Store –

ventilátor –

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón –

intenzív hűtés –

gyorsfagyasztás funkció –

magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás  –
funkcióval (piktogram, hang)

üvegpolcok –

palacktartó polc –

extra nagy zöldségtároló fiók, görgőkkel –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

Brita vízszűrő –

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 382 Bruttó űrtartalom (l): 359

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 285 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 245

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 76 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 92

Energiafogyasztás (kWh/év): 333 Energiafogyasztás (kWh/év): 315

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 43 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 10 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4

Visszamelegedési idő (óra): 18 Visszamelegedési idő (óra): 20

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

201 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

185 x 59,5 x 64,8
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Modell

ERA40633X ERB34633W ERB36300X

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

DualControl –

ventilátor –

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón –

intenzív hűtés –

gyorsfagyasztás funkció –

magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás  –
funkcióval (fény, hang)

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

DualControl –

Space Plus –

elektronikus vezérlés, LCD-kijelző az ajtón –

gyorsfagyasztás funkció –

magashőmérséklet-riasztás, kikapcsolás  –
funkcióval (fény, hang)

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

A++ energiaosztály – a legalacsonyabb  –
energiafogyasztás

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 401 Bruttó űrtartalom (l): 336 Bruttó űrtartalom (l): 359

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 285 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 223 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 245

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 92 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 92 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 92

Energiafogyasztás (kWh/év): 331 Energiafogyasztás (kWh/év): 306 Energiafogyasztás (kWh/év): 236

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A++

Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 39

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 14 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 14 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4

Visszamelegedési idő (óra): 20 Visszamelegedési idő (óra): 20 Visszamelegedési idő (óra): 20

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

201 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

175 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

185 x 59,5 x 64,8
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Modell

ERB36300W ERB34300W ERB40233X

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

A++ energiaosztály – a legalacsonyabb  –
energiafogyasztás

Space Plus –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

A++ energiaosztály – a legalacsonyabb  –
energiafogyasztás

Space Plus –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 359 Bruttó űrtartalom (l): 336 Bruttó űrtartalom (l): 401

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 245 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 223 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 285

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 92 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 92 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 90

Energiafogyasztás (kWh/év): 236 Energiafogyasztás (kWh/év): 229 Energiafogyasztás (kWh/év): 331

Energiaosztály: A++ Energiaosztály: A++ Energiaosztály: A+

Klímaosztály: N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 39 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 39 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4

Visszamelegedési idő (óra): 20 Visszamelegedési idő (óra): 20 Visszamelegedési idő (óra): 20

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

185 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

175 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

201 x 59,5 x 64,8
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Modell

ERB40233W ERB36233X ERB36233W

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

Space Plus –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

Space Plus –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 401 Bruttó űrtartalom (l): 359 Bruttó űrtartalom (l): 359

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 285 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 245 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 245

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 90 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 92 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 92

Energiafogyasztás (kWh/év): 331 Energiafogyasztás (kWh/év): 315 Energiafogyasztás (kWh/év): 315

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4

Visszamelegedési idő (óra): 20 Visszamelegedési idő (óra): 20 Visszamelegedési idő (óra): 20

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

201 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

185 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

185 x 59,5 x 64,8
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Modell

ERB34233X ERB34233W ERB29233X/W

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

Space Plus –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

Space Plus –

ujjlenyomatmentes bevonat –

üvegpolcok –

palacktartó polc –

FreshZone –

átlátszó fagyasztórekeszek –

maxi fagyasztófiók –

extra mély, extra magas zöldségtároló fiók –

szín:  –
X – rozsdamentes acélajtó
W – fehér

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 336 Bruttó űrtartalom (l): 336 Bruttó űrtartalom (l): 290

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 223 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 223 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 208

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 92 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 92 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 61

Energiafogyasztás (kWh/év): 306 Energiafogyasztás (kWh/év): 306 Energiafogyasztás (kWh/év): 272

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4

Visszamelegedési idő (óra): 20 Visszamelegedési idő (óra): 20 Visszamelegedési idő (óra): 20

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

175 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

175 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

154 x 59,5 x 64,8
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Modell

ERD28310X ERD28310W ERD24310X

Termékjellemzők

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

üvegpolcok –

FlexiFresh zöldségtároló fiók –

automatikus leolvasztás a hűtőtérben  –

üvegpolcok –

FlexiFresh zöldségtároló fiók –

automatikus leolvasztás a hűtőtérben –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

üvegpolcok –

FlexiFresh zöldségtároló fiók –

automatikus leolvasztás a hűtőtérben –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 270 Bruttó űrtartalom (l): 270 Bruttó űrtartalom (l): 234

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 217 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 217 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 186

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 50 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 50 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 44

Energiafogyasztás (kWh/év): 254 Energiafogyasztás (kWh/év): 254 Energiafogyasztás (kWh/év): 237

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST Klímaosztály: SN-N-ST Klímaosztály: SN-N-ST

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 4 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 3

Visszamelegedési idő (óra): 20 Visszamelegedési idő (óra): 20 Visszamelegedési idő (óra): 19

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

159 x 54,5 x 60,4
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

159 x 54,5 x 60,4
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

140,4 x 54,5 x 60,4
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Modell

ERD24310W ERD18002W

Termékjellemzők

üvegpolcok –

FlexiFresh zöldségtároló fiók –

automatikus leolvasztás a hűtőtérben –

üvegpolcok –

automatikus  –
leolvasztás a hűtőtérben

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 234 Bruttó űrtartalom (l): 180

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 186 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 136

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 44 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 42

Energiafogyasztás (kWh/év): 237 Energiafogyasztás (kWh/év): 215

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST Klímaosztály: SN-N-ST

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 3 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 3

Visszamelegedési idő (óra): 19 Visszamelegedési idő (óra): 17

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

140,4 x 54,5 x 60,4
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

120,9 x 49,6 x 60,4
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Modell

ERE39350W ERC33430X ERC33430W

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

Space Plus –

elektronikus vezérlés LCD-vel  –

dinamikus hűtés –

intenzív hűtés –

vakációfunkció –

üvegpolcok –

palacktartó polc  –

extra nagy zöldségtároló görgőkkel  –

kihúzható zöldségtároló –

gyorsnyitó kilincs  –

a készülékhez illeszthető fagyasztószekrény:  –
EUF27391W5

Space Plus –

rozsdamentes acélajtó –

ujjlenyomatmentes bevonat –

üvegpolcok –

elektronikus vezérlés LCD-vel –

magashőmérséklet-riasztás (fény- és  –
hangjelzés)

gyorsfagyasztás funkció –

gyors ajtónyitó fogantyú –

átlátszó zöldségtároló fiók –

automatikus leolvasztás a hűtőtérben –

Space Plus –

üvegpolcok –

elektronikus vezérlés LCD-vel –

magashőmérséklet-riasztás (fény- és  –
hangjelzés)

gyorsfagyasztás funkció –

gyors ajtónyitó fogantyú –

átlátszó zöldségtároló fiók –

automatikus leolvasztás a hűtőtérben –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 380 Bruttó űrtartalom (l): 325 Bruttó űrtartalom (l): 325

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 375 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 320 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 320

Energiafogyasztás (kWh/év): 153 Energiafogyasztás (kWh/év): 147 Energiafogyasztás (kWh/év): 147

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 38 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 38

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

180 x 60 x 66
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

154 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

154 x 59,5 x 64,8
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Modell

ERC25010W ERC24010W ERC20002W8

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

Space Plus –

üvegpolcok –

FlexiFresh zöldségtároló fiók –

Space Plus –

üvegpolcok –

FlexiFresh zöldségtároló fiók –

4 csillagos fagyasztórekesz –

automatikus leolvasztás a hűtőtérben –

Space Plus –

üvegpolcok –

automatikus leolvasztás –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 253 Bruttó űrtartalom (l): 237 Bruttó űrtartalom (l): 206

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 236 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 213 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 195

Energiafogyasztás (kWh/év): 137 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 18 Energiafogyasztás (kWh/év): 131

Energiaosztály: A+ Energiafogyasztás (kWh/év): 228 Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST-T Energiaosztály: A+ Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 38 Klímaosztály: SN-N-ST Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 38

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

125 x 55 x 61,2 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

105 x 55 x 61,2

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 2

Visszamelegedési idő (óra): 11

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

125 x 55 x 61,2
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Modell

ERC19002W8 ERT16002W8 ERT14002W8

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

Space Plus –

4 csillagos fagyasztórekesz –

üvegpolcok –

automatikus leolvasztás a hűtőtérben –

Space Plus –

üvegpolcok  –

automatikus leolvasztás –

Space Plus –

4 csillagos fagyasztórekesz –

üvegpolcok –

automatikus leolvasztás a hűtőtérben –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 190 Bruttó űrtartalom (l): 155 Bruttó űrtartalom (l): 146

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 166 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 152 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 122

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 18 Energiafogyasztás (kWh/év): 124 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 18

Energiafogyasztás (kWh/év): 209 Energiaosztály: A+ Energiafogyasztás (kWh/év): 191

Energiaosztály: A+ Klímaosztály: SN-N-ST Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 38 Klímaosztály: SN-N-ST

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 55 x 61,2 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 38

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 2 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 2

Visszamelegedési idő (óra): 11 Visszamelegedési idő (óra): 11

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

105 x 55 x 61,2
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 55 x 61,2
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HŰTÉS-FAGYASZTÁS

Elgondolkodott már azon, 
hogy egy pohár bor egy 
étteremben mitől annyira 
tökéletes? A környezet, 
az étel és a társaság 
hozzájárul az élményhez, 
persze, de legalább ennyire 
fontos a palack tárolása 
is. A tökéletes körülmények 
között tartott bor felejthetetlen 
élményt nyújt.
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Tartsa nagy becsben borait
A bort sokan szeretik, de vajon 
mit szeret a bor?

Tárolás
–  egész évben állandó, 10-15 

fok közötti hőmérséklet
–  fénytől és vibrálástól mentes 

környezet
–  ha parafa dugó van benne, 

jobb fektetve tárolni
– páradús környezet

Szervírozás
Az íz és az élmény a megfelelő 
hőmérsékleten múlik.
A különböző borok különböző 
hőmérsékleten adják át 
a bennük rejlő ízélményt.

Általános tudnivalók 
a különböző borok ideális 
hőmérsékletéről:  

Pezsgő és habzóbor
+6 és +8 °C között

Fehérbor     
+10 és +12 °C között

Rozé- vagy könnyű vörösbor 
+16 °C

Testes vörösbor   
+16 és +19°C között

Eljött az Ön ideje!
A finom, testes vörösborokat 
fogyasztás előtt dekantálni kell, 
hogy a bor átszellőzzön, és 
az üledék ne kerüljön 
a pohárba. 
Töltse a bort lassan 
a dekantálóba, úgy, hogy 
a palack nyaka a fény felé 
álljon. Amint meglátja 
az üledéket a palack 
nyakában, állítsa a fenekére 
az üveget és hagyja leülepedni 
az üledéket. Majd folytassa 
a bor áttöltését.

Az Electrolux borhűtő 
(ERC21350WK) két különböző 
hőmérsékletű zónában biztosít 
ideális körülményeket a vörös-, 
a rozé- és a fehérboroknak. 
Precíz hőmérséklet-vezérlés, 
nagy tárolókapacitás és az UV 
sugarakat kiszűrő 
rozsdamentes acél- és 
üvegajtó gondoskodik  
borairól.

További információért 
látogasson el 
a www.electrolux.hu oldalra.

Illusztráció: ERC21350WK

Bővebb információ a borhűtőkről
a www.electrolux.hu oldalon.
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Modell

ERC21350WK ERT13300WK

Termékjellemzők

borhűtő –

állítható fapolcok –

tárolókapacitás: 59 palack –

elektronikus vezérlés az ajtón, 2 különböző  –
hőmérsékleti zónával

két zóna 3 funkcióval: „vörös”, „fehér”, „pezsgő” –

+5 °C és +20 °C között beállítható hőmérséklet –

UV-szűrős, fekete üvegajtó fémkerettel –

belső világítás –

vibrálást gátló rendszer –

pult alá tehető borhűtő –

állítható fapolcok –

tárolókapacitás: 38 palack –

elektronikus vezérlés az ajtón: „vörös”, „fehér”,  –
„pezsgő” kijelzőkkel

egyzónás –

+5 °C és +20 °C között beállítható hőmérséklet –

UV-szűrős, fekete üvegajtó fémkerettel –

belső világítás –

vibrálást gátló rendszer –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 180 Bruttó űrtartalom (l): 114

Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 180 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 114

Energiafogyasztás (kWh/év): 226 Energiafogyasztás (kWh/év): 143

Klímaosztály: N-ST Klímaosztály: N-ST

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

123,7 x 55 x 53,8
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 55 x 53,8

72

HŰTÉS-FAGYASZTÁS borhűtők
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HŰTÉS-FAGYASZTÁS

A fagylaltnak nehéz ellenállni.
Minden gombócban van egy adag 
kellemes emlék. Napsütés,
édes ízek és boldogság. 

EGY 
GOMBÓCNYI 
NYÁR
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Vaníliás fagyi

Hozzávalók:
450 ml zsírszegény tejszín
250 ml zsíros tejszín
300 g porcukor
1 csipet só
1 vaníliarúd

Vágjuk ketté hosszában 
a vaníliarudat és tegyük bele 
a sovány tejszínnel együtt egy 
lábosba. Lassú tűzön melegítsük 
fel, de vegyük le a tűzről, mielőtt 
elkezdene forrni. Hagyjuk kihűlni. 
Kaparjuk ki a vaníliarúdból 
a magokat, a héjat pedig dobjuk 
ki. Amikor a vaníliás tejszín kihűlt, 
öntsük az összes hozzávalót 
a fagylaltgépbe és kavargassuk 
addig (vagy indítsuk el 
a programot), amíg megfagy.
A kész fagylaltot tároljuk 
az Electrolux fagyasztójában.

Receptek, melyek 
megolvasztják a szívét
Ugyanezekkel a hozzávalókkal 
és elkészítési móddal sok 
különféle fagylaltot készíthet. 
Csak a vaníliarúd helyett tegyen 
bele különféle gyümölcsöket és 
aromákat.

Eljött az Ön ideje!
Készítsen fűszeres csokoládé-
fagyit! Adjon egy csipet szárított 
csilit a tejszínhez és 
a csokoládéhoz, hogy 
visszaidézze az ősi inkák csodás 
világát. Az Electrolux 
fagyasztójában sok különböző, 
különleges ízű fagyi elfér. Minden 
fagyasztó A+ energiaosztályú, 
ezért minimális 
az energiafogyasztásuk. 

Nézze meg a teljes választékot 
a www.electrolux.hu oldalon.

Illusztráció: ECN40108W

További információ a fagyasztókról
a www.electrolux.hu oldalon.

Illusztráció: EUF27391W5

További információ a fagyasztókról
a www.electrolux.hu oldalon.
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Modell

EUF27391W5 EUF20430W EUC22430W
FROST
FREE™ SPACE

PLUS™
SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

FrostFree –

Space Plus  –

elektronikus vezérlés LCD-vel –

gyorsfagyasztás  –

magashőmérséklet-riasztás (fény, hang) –

üvegpolcok  –

maxi fagyasztórekesz  –

átlátszó fagyasztórekeszek –

gyors ajtónyitó fogantyú –

FrostFree –

Space Plus –

elektronikus vezérlés LCD-vel –

magashőmérséklet-riasztás (fény) –

gyorsfagyasztás funkció –

gyors ajtónyitó fogantyú –

átlátszó fagyasztórekeszek –

Space Plus –

elektronikus vezérlés LCD-vel –

magashőmérséklet-riasztás (fény, hang) –

gyorsfagyasztás funkció –

gyors ajtónyitó fogantyú –

átlátszó fagyasztórekeszek –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 266 Bruttó űrtartalom (l): 200 Bruttó űrtartalom (l): 225

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 254 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 183 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 200

Energiafogyasztás (kWh/év): 324 Energiafogyasztás (kWh/év): 273 Energiafogyasztás (kWh/év): 260

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 42 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 42 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 39

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 20 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 20 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 20

Visszamelegedési idő (óra): 20 Visszamelegedési idő (óra): 15 Visszamelegedési idő (óra): 20

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

180 x 60 x 65
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

154 x 59,5 x 64,8
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

154 x 59,5 x 64,8

FROST
FREE™ SPACE

PLUS™

76

HŰTÉS-FAGYASZTÁS fagyasztószekrények
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Modell

EUC19002W EUT10002W

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

Space Plus –

elektronikus vezérlés  –

magashőmérséklet-riasztás (fény, hang) –

gyorsfagyasztás –

átlátszó fagyasztórekeszek –

Space Plus –

gyorsfagyasztás –

magashőmérséklet-riasztás (fény) –

maxi fagyasztórekesz –

átlátszó fagyasztórekeszek –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 190 Bruttó űrtartalom (l): 110

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 168 Hűtőtér nettó űrtartalma (l): 91

Energiafogyasztás (kWh/év): 339 Energiafogyasztás (kWh/év): 194

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 40

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 20 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 12

Visszamelegedési idő (óra): 18 Visszamelegedési idő (óra): 22

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

125 x 54,5 x 63,9
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 55 x 61,2
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Modell

ECN40108W ECN40109W ECN26109W

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

Space Plus –

érintőgombos, elektronikus vezérlés –

gyorsfagyasztás, automata kikapcsolással –

magashőmérséklet-riasztás (fény, hang) –

könnyű ajtónyitás (vákuumtörő szelep) –

zárható tető –

belső világítás –

rejtett kondenzátor –

olvadékvíz-elvezető –

4 kosár –

Space Plus –

gyorsfagyasztás –

magashőmérséklet-riasztás (fény) –

könnyű ajtónyitás (vákuumtörő szelep) –

belső világítás –

rejtett kondenzátor –

olvadékvíz-elvezető –

4 kosár –

Space Plus –

gyorsfagyasztás –

magashőmérséklet-riasztás (fény) –

könnyű ajtónyitás (vákuumtörő szelep) –

belső világítás –

rejtett kondenzátor –

olvadékvíz-elvezető –

2 kosár –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 404 Bruttó űrtartalom (l): 404 Bruttó űrtartalom (l): 263

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 400 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 400 Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 260

Energiafogyasztás (kWh/év): 339 Energiafogyasztás (kWh/év): 339 Energiafogyasztás (kWh/év): 264

Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+ Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 45 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 45 Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 45

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 19 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 19 Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 16

Visszamelegedési idő (óra): 31 Visszamelegedési idő (óra): 31 Visszamelegedési idő (óra): 32

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

87,6 x 133,6 x 
66,5

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

87,6 x 133,6 x 66,5
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

87,6 x 94,6 x 
66,5

HŰTÉS-FAGYASZTÁS fagyasztóládák
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Modell

ECN21109W

SPACE
PLUS™

Termékjellemzők

Space Plus –

gyorsfagyasztás –

magashőmérséklet-riasztás (fény) –

könnyű ajtónyitás (vákuumtörő szelep) –

belső világítás –

rejtett kondenzátor –

olvadékvíz-elvezető –

2 kosár –

Műszaki adatok

Bruttó űrtartalom (l): 213

Fagyasztó nettó űrtartalma (l): 210

Energiafogyasztás (kWh/év): 238

Energiaosztály: A+

Klímaosztály: SN-N-ST-T

Zajszint IEC 704-3 [dB(A)]: 42

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra): 14

Visszamelegedési idő (óra): 28

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

87,6 x 80,6 x 
66,5
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HŰTÉS-FAGYASZTÁS kiegészítők

HŰTŐTISZTÍTÓ SPRAY, 
FRIGORENS (500 ml)

HŰTŐSZAGTALANÍTÓ, IGLU JÉGKAPARÓ

Termékjellemzők

 eltávolítja a foltokat és a kellemetlen  –
szagokat a hűtőből

 külső és belső takarításhoz is –

tökéletes tisztaság és higiénia –

biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz –

a zselé semlegesíti a hús, hal, sajt és más  –
erős szagú élelmiszerek illatát a hűtőben

 a hűtőajtóba helyezendő –

ne tegyük zárt dobozba –

könnyű használni: cseréljük ki a terméket,  –
amikor a zselé teljesen elpárolgott

gazdaságos: 3 hónapig is eltart –

a leolvasztó spray-vel együtt segít  –
biztonságosan eltávolítani a jeget 
a készülékből

FRISSEN TARTÓ ALÁTÉT, 
FRIGOCRISP

PALACKTARTÓ ALÁTÉT A FAGYASZTÓ 
LEOLVASZTÁSÁHOZ

Termékjellemzők

 nyitott cellás alátét, mely lehetővé teszi,  –
hogy a levegő szabadon áramolhasson 
a zöldségek és gyümölcsök körül

megakadályozza a penész- és  –
szagképződést

magába zárja a nedvességet, így  –
egészséges környezetet biztosít

 frissek és ropogósak maradnak  –
a gyümölcsök és zöldségek

palackok, konzervdobozok tárolásához –

univerzális: minden típusú hűtőpolcon  –
használható

használható a fagyaszó leolvasztásához  –
vagy bármilyen nedves szennyeződés 
feltakarításához

egy alátét maximum 5 liter vizet képes  –
felszívni
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HŰTŐ/FAGYASZTÓ HŐMÉRŐ JÉGKOCKATARTÓ GUMIBÓL 
– PIROS SZÍV

JÉGKOCKATARTÓ GUMIBÓL 
– PIROS CSILLAG

Termékjellemzők

 megóvja az ételeket attól, hogy  –
tönkremenjenek, mert a hőmérőről 
leolvasható, ha felmelegszik a hűtőtér 
hőmérséklete

 megóv az energiapazarlástól, mert jelzi, ha  –
feleslegesen alacsony a hőmérséklet (az 
ételek számára a hűtőben +3 °C és +7 °C 
közötti, a fagyasztóban pedig a –18 °C körüli 
hőmérséklet az ideális)

a legmenőbb jégkockák –

 higiénikus: egyszerűen, egyesével is  –
kiszedhetők a jégkockák

csak hűtőben vagy fagyasztóban  –
használható

törhetetlen: rugalmas gumiból készül,  –
megtartja a formáját

környezetbarát: 100%-ban újrahasznosított  –
alapanyag

a legmenőbb jégkockák –

 higiénikus: egyszerűen, egyesével is  –
kiszedhetők a jégkockák

csak hűtőben vagy fagyasztóban  –
használható

törhetetlen: rugalmas gumiból készül,  –
megtartja a formáját

környezetbarát: 100%-ban újrahasznosított  –
alapanyag

HŰTŐCSOMAG: HŰTŐ-
TISZTÍTÓ SPRAY (500 ml), 
FRISSEN TARTÓ ALÁTÉT 
31,5x45,7 cm, IGLOO FRISS 
SZAGTALANÍTÓ

Termékjellemzők

Professzionális termékek a fagyasztó 
karbantartásához.
A csomag tartalma:

FRIGORENS – hűtőtisztító, mely  –
megakadályozza a kellemetlen szagok 
kialakulását, védelmet nyújt a baktériumok 
és a penészgomba ellen

IGLOO FRESH – eltávolítja a kellemetlen  –
szagokat

FRIGOCRISP – frissen tartó alátét, mely  –
sokáig frissen tartja a gyümölcsöket és 
zöldségeket

újrahasznosított műanyag tartóban –
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KULINÁRIS 
UTAZÁSOK

Az ünneplésre mindig találunk okot. Legyen szó akár 
születésnapról, egy közelgő utazásról vagy csak egy 
csodás napról, a Dinner Explorer interaktív partitár 
mindig segít Önnek abban, hogy egy igazán jó 
hangulatú, izgalmas partit szervezzen.

SÜTÉS-FŐZÉS
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Mit fog megünnepelni?

A sydneyi operaház 
megnyitását?
„A nap nem tudta, mennyire 
gyönyörű, amíg nem látta saját 
fényét megcsillanni ezen 
az épületen” – mondta egy 
építész, amikor először 
meglátta a sydneyi operaházat. 
Akár ennek szellemében is 
rendezhet egy elegáns, 
tengerparti hangulatú 
összejövetelt barátainak. 
Készítsen valami finom fogást, 
és kínáljon hozzá vörösbort.  

1   Pirított kagyló fekete 
trombitagombával, zöld 
citromos újhagymával.

2   Lassú tűzön sütött 
kacsacomb shiitake 
gombával és metélttel.

A cannes-i filmfesztivált?
Kényeztesse vendégeit, mintha 
sztárok lennének. Öltözzenek 
gyönyörű ruhákba, építsen 
piramist pezsgőspoharakból... 
És ne feledkezzen meg a vörös 
szőnyegről sem. Megnézhetnek 
akár egy vagy két filmet is... 
De természetesen, ha a téma 
a filmfesztivál, a főszerep 
a partizásé!

3   Kacsamáj japán 
körtesalátával.

4   Füge vaníliaöntettel és 
karamellizált mandulával.

A Valentin-napot?
Amerikában a romantikus 
ajándékokról szól ez a nap. 
Japánban a nők egy doboz 
csokoládét visznek párjuknak 
az irodába. Portugáliában 
gyönyörű ajándékkosarakkal 
fejezik ki érzéseiket az emberek. 
De mi lehetne romantikusabb, 
mint egy kellemes vacsora 
kettesben, a szeretett kedvessel?

5   Borjúborda Madeira-
szószban, spárgával és 
szalámival.

6   Habcsókszív vaníliás körtével, 
golgotavirág gyümölcsével és 
epres öntettel.

Egy jó vacsora nemcsak 
az ételről szól. Az est hangulata, 
az alkalom, amiért összejöttünk, 
a társaság mind-mind hozzájárul 
ahhoz, hogy valóban 
emlékezetes legyen 
a gasztronómiai élmény.

Az Electrolux Dinner Explorer 
egy olyan weboldal, mely az év 
bármely napjára inspiráló 
ötleteket ad Önnek ahhoz, hogy 
valóban emlékezetes, izgalmas 
vacsoraesteket rendezzen.
Látogasson el az oldalra és 
nézze meg, hogy az emberek 
a világ különböző pontjain 
mennyi csodálatos és 
fantasztikus alkalmat 
ünnepelnek ételekkel. 
Megnézheti például, hogy mit 
esznek a finnek a feleségcipelő 
versenyen.

A már említett ételek receptjeit 
és a különböző témákhoz 
kapcsolódó izgalmas 
partiötleteket megtalálja 
a www.dinnerexplorer.com/hu
oldalon.
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ELECTROLUX Innováció

UGORJUNK EGYET 
AZ IDŐBEN
Elképzelhető, hogy 90 év múlva minden konyha nélkülözhetetlen 
eszköze lesz egy high-tech Cocoon (egy intelligens táplálék-előállító 
készülék)? Az Electrolux Design Lab ipari formatervezési versenyén 
2009-ben, a szakértőkből álló zsűri a Cocoont ítélte a legjobb 
alkotásnak. A 7. alkalommal megrendezett versenyen olyan 
készüléktervekkel pályázhattak a diákok, amelyek azt tükrözik, hogyan 
változnak majd az emberek hétköznapi ételkészítési és -tárolási, 
ruhatisztítási, valamint mosogatási szokásai a következő 90 évben. 
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Az Electrolux Design Lab egy 
nemzetközi ipari formatervező 
verseny, ahol előre 
meghatározott tematika alapján 
a diákok bemutathatják a jövő 
háztartási készülékeire 
vonatkozó elképzeléseiket. 
A pályamunkákat egy központi 
kiírás alapján készítik el, mely 
mindig a legfrissebb trendekre 
és valós fogyasztói igényekre 
épül. Az elmúlt években 
a versenyeken téma volt 
– többek közt – az internet-
generáció igényeinek 
feltérképezése, a fenntartható 
életvitel és az egészséges 
étkezés.

A verseny lehetőséget ad arra, 
hogy az Electrolux formatervezői 
és fejlesztőgárdája közvetlenül is 
kapcsolatba kerüljön a jövő 
tervezőivel, ami innovatív 
gondolkodásra serkent. 
A diákok pedig lehetőséget 
kapnak arra, hogy 
megmérettessék magukat, 
képességeiket a nemzetközi 
üzleti életben, és együtt 
dolgozzanak a nemzetközileg 
elismert zsűri tagjaival.

„Design a következő 90 évben” 
– ahogy némelyik döntős 
értelmezte.

Cocoon
Győztes: 
Rickard Hederstierna, 
Svédország
A fenntarthatóság szellemében 
született alkotás a világ 
túlnépesedése következtében 
fellépő növekvő hús- és 
halfogyasztásra kínál megoldást. 
Működési elve szerint bizonyos 
sejtek melegítésével készíti el 
a génkezelt, előre csomagolt 
hús- és halételeket, melyek 
éppen olyan ízűek lesznek, 
amilyennek szeretnénk őket.

Bifoliate 
Toma Brundzaite, Litvánia
Falra szerelhető, kétszárnyú 
mosogatógép. Egy a piszkos, 
egy pedig a tiszta edényeknek. 
Nem kell többé azzal foglalkozni, 
hová tegyük az edényeket… 
Briliáns.

Water Catcher
Penghao Shan, Kína
Legyen saját repülő esőfogó 
labdája és víztisztítója 
otthonában.

Renew 
Louisa Filosa, USA
Azoknak, akik mindig sietnek. 
Gőzbomba, mely másodpercek 
alatt kitisztítja és megszárítja 
a ruhákat.
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SÜTÉS-FŐZÉS

 AZ ÉTKEZÉS, MINT

MŰVÉSZET

Magasan, a párizsi sugárutak 
felett, csodálatos a kilátás. 
Ám ez nem minden... Itt, és 
csakis itt megtapasztalhatjuk 
az „Otthon művészetét”.
Az ArtHome francia kiejtése:  
„arom”, s ez az a hely, ahol 
gasztronómiai ízorgiában 
lehet részünk. Utazás 
a különleges élmények 
világába, melyet egy 
különleges helyen élhetünk át. 
Hogy az Otthon művészete 
valósággá váljon, 
az Electrolux együtt dolgozott 
a Palais de Tokyóval, egy 
kortárs művésszel, Laurent 
Grassóval és Gille Stassart 
kulináris igazgatóval.
A szerencsés vendégek egy 
felejthetetlen estét tölthetnek 
itt. Körülöttük a város 
kivilágított panorámája 
látható, miközben ők 
a varázslatos Nomiya 

étteremben ülnek, a múzeum 
felett. S itt a tetőn, ebben 
a határtalanul inspiráló 
környezetben élvezhetik 
a csodás ízeket.
A látogatóknak arra is 
lehetőségük van, hogy 
betekintsenek a kulisszák 
mögé és részt vegyenek egy 
mesterszintű 
szakácsképzésen. Ha 
szeretne helyet foglalni, 
sietnie kell, mert ez egy 
ideiglenes létesítmény. 
További információt a 
www.art-home-electrolux.com 
oldalon talál.

Eljött az Ön ideje!
Jelentkezzen az Art Home 
workshopra és szerezzen 
egyedülálló gasztronómiai 
tapasztalatokat. Gyarapítsa 
gasztronómiai ismereteit Gilles 
Stassart mesterszakáccsal.
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KULINÁRIS 
SZABADSÁG

SÜTÉS-FŐZÉS
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Indukciós főzés

A főzés valódi élmény lehet 
az életben. Mi tehetné 
boldogabbá, mint hogy meghívja 
barátait vagy családját egy valódi 
gourmet vacsorára, és az est 
szakácsaként élvezi a vendégek 
elismerését? Az indukciós 
főzőfelületű tűzhellyel rendkívül 
egyszerű lesz a vendéglátás.
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SÜTÉS-FŐZÉS

90

ELX_SHINE_FS_AIO_2011_HU_CS3_14_rendezett_10.indd   90ELX_SHINE_FS_AIO_2011_HU_CS3_14_rendezett_10.indd   90 4/6/11   6:11:07 PM4/6/11   6:11:07 PM



Mi az, ami igazán fontos Önnek 
az ételkészítés során? 

Nézze meg, mit jelentenek 
a piktogramok, a következő oldalakon 
pedig már elég csak a jeleket figyelnie, 
hogy megtalálja az Önnek leginkább 
megfelelő modellt.

TŰZHELYEK

ALSÓ SÜTÉS
Ideális ropogós tésztaalapokhoz, ételek 
felmelegítéséhez, alacsony hőmérsékleten 
pedig a tányér melegen tartásához.

FELSŐ SÜTÉS
Tökéletes az ételek, például a pite vagy 
a lasagne pirításához.

HAGYOMÁNYOS SÜTÉS
Ez a sütési mód tökéletes kedvenc 
receptjeinek hagyományos (alsó és 
felső sütés) elkészítéséhez. Különösen 
jó tésztákhoz, süteményekhez, és ha 
egyszerre csak egy rácsot használ 
a sütéshez.

FELOLVASZTÁS
A ventilátor keringeti a levegőt 
a sütőtérben. Így gyorsan és higiénikusan 
kiolvaszthatja az ételt feleannyi idő alatt, és 
mikrohullámú sütőt sem kell használnia.

GRILL
Legyen tökéletes az étel! A speciális 
grillfunkcióval ropogós és aranybarna színű 
lesz az étel.

GYORSGRILL
A hagyományos grillezés felső sütéssel 
párosul, a gyorsabb eredmény érdekében.

TURBÓGRILL
Nagyobb húsok sütéséhez ajánlott. 
A hőlégkeverés, a felső sütés és a grill 
együttesen tökéletesre süti a vörös és 
fehér húsokat.

HŐLÉGKEVERÉS ÉS GRILL
Valódi nyárson sülteket lehet készíteni 
ezzel a sütési móddal, anélkül, hogy 
forgatni kellene a húst. És zsiradékot 
sem szükséges használni a sütéshez. 
A hőlégkeverés és a grill kombinációjának 
köszönhetően kívül ropogós, belül pedig 
omlós lesz a hús.

INFRAGRILL
Nagyobb méretű vörös és fehér húsok 
sütéséhez ajánlott. A hőlégkeverés, a grill 
és az alsó sütés kombinációja garantálja 
a tökéletes eredményt.

HŐLÉGBEFÚVÁS
A ventilátor az egész sütőtérben 
egyenletes hőmérsékletet biztosít. Így 
változatlan beállítások mellett lehet 
egyszerre nagyobb ételeket sütni.

PIZZAFUNKCIÓ
Ezzel a sütési móddal a pizzatészta mindig 
ropogós lesz, a feltét pedig lédús marad.

FORRÓLEVEGŐ-KERINGETÉS
A ventilátor gondoskodik az alsó 
és felső fűtőszál által leadott 
hőmennyiség egyenletes elosztásáról, 
hogy lehetőségünk legyen egyszerre 
2 sütőtálcán is sütni.

GRILL + FORGÓNYÁRS
A forgónyárson garantáltan ropogós, és 
szép barna lesz a sült.

MULTIFUNKCIÓS GÁZ
Tökéletes, ropogós tésztájú sütemények 
gyors sütéséhez. A titok a hőkeringtetés és 
az alsó sütés megfelelő kombinációjában 
rejlik.

IDŐZÍTŐ
Az időzítő azt jelzi, hogy mikor jár le 
az előre beprogramozott sütési idő. Így 
Önnek nem kell mást tennie, mint ülni, 
pihenni, és várni, amíg elkészül az étel.

SÜTŐVILÁGÍTÁS
A sütőtér megvilágításának köszönhetően 
nyomon követhető, hogy hogyan áll az étel 
a sütőben. Így időről időre ellenőrizheti 
a sütés folyamatát.

SZIKRAGYÚJTÁS
Az automatikus szikragyújtással 
egyszerűen és biztonságosan csiholhat 
tüzet a kiválasztott főzőzónán gyufa, 
vagy más segédeszköz használata 
nélkül. Egyszerűen csak fordítsa el 
a forgókapcsolót vagy nyomja meg 
a gombot, és máris nekiállhat a főzésnek.

KITERJESZTETT FŐZŐZÓNA
A kiterjesztett, bővíthető főzőzóna valóban 
szabadságot ad főzés közben: bármilyen 
méretű lábost vagy fazekat használhat.

INDUKCIÓS FŐZŐLAP
A legújabb technológia a főzésben. 
Gyorsabb, biztonságosabb, 
rendkívül egyszerű tisztán tartani és 
energiatakarékos.

50 CM (SZÉLES)
Kisméretű tűzhely, nagy sütőtérrel. 
Könnyen elfér a kis konyhákban is.

60 CM (SZÉLES)
Tűzhely, nagy sütővel, hogy határok 
nélkül alkothasson. Tökéletesen 
kielégít mindenféle főzéssel és sütéssel 
kapcsolatos igényt.

„A” ENERGIAOSZTÁLY
Alacsony energiafogyasztású tűzhelyek, 
melyek a környezettudatos vásárlóknak 
készültek.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MIKROHULLÁM
Akár gyorsfőzésről vagy csupán az étel 
melegítéséről van szó, a mikrohullámú sütő 
rugalmas megoldást kínál.

KIOLVASZTÁS
Mostantól sokkal kevesebb időt kell 
a főzés előkészületeivel foglalkoznia, 
a kényelmes kiolvasztásfunkciónak 
köszönhetően.

GRILL
Legyenek tökéletesek az ételek. 
Használja a grillfunkciót, hogy ropogós és 
aranybarna legyen az étel.

MIKROHULLÁM ÉS GRILL
A mikrohullám és az erős grill akár együtt 
vagy külön-külön is használható, hogy 
az ételek mindig a legjobbak legyenek.

MIKROHULLÁM ÉS KOMBINÁLT SÜTÉS
A mikrohullám és a barnító, pirító hatású 
hőlégkeverés kombinációja gyors és 
fantasztikus eredményt hoz.

HŐLÉGBEFÚVÁS
A ventilátor a sütő hátsó részén 
a hősugárzórendszernél található, ezért 
sokkal gyorsabban melegszik fel az étel.

KIINDULÁSI POZÍCIÓ FUNKCIÓ 
(RE-TURNTABLE)
A program lejárta után a forgótányér 
visszaáll abba a pozícióba, ahol a program 
indulásakor állt.

GYERMEKZÁR
A gyermekzár garantálja a biztonságot, így 
Ön valóban nyugodt lehet.

VILÁGÍTÁS
A világításnak köszönhetően jól látható, 
hogy hogyan áll az étel a mikrohullámú 
sütőben. Így Ön könnyen nyomon 
követheti a sütés folyamatát.
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Mit jelent az indukció? 
Az indukció olyan melegítési mód, mely 
során a főzőzóna és a rajta lévő 
mágnesezhető edény között 
elektromágneses erő keletkezik.  
Hőképződés csak akkor történik, amikor 
az edény a főzőlapon van. A hő közvetlenül 
az edényben keletkezik, a főzőlap nem 
melegszik fel, ezért rendkívül gyors és 
energiatakarékos a folyamat. Nincs ennél 
gyorsabb, biztonságosabb vagy 
energiatakarékosabb módja a főzésnek.

Gyors és energiatakarékos
Sokkal gyorsabban elkészítheti az ételeket, 
mert a vezérlőpanelen beállított hőmérséklet 
azonnal rendelkezésre áll, nem kell idő 
a főzőzóna, majd az edény 
felmelegítéséhez. Ha indukciós felületű 
tűzhelyet használ, energiát takaríthat meg. 
Mivel a főzőzóna azonnal biztosítja 
a kiválasztott hőmérsékletet, nincs 
felmelegedési szakasz, és nincs maradék 
hő sem, hiszen a zóna kikapcsolása után 
a főzőfelület nagyon gyorsan lehűl. 
Az energiafogyasztás minimalizálását 
szolgálja a beépített edénydetektor, mely 
érzékeli, hogy van-e edény a felületen, és ha 
igen, akkor mekkora – nincs 
energiaveszteség, ha egy nagyobb átmérőjű 
főzőzónán kisebb átmérőjű edényt használ.

Nincs égési sérülés
Az indukciós főzés egyenlő a biztonsággal. 
A főzőlap felülete csupán annyira melegszik 
fel, amennyire az edény alja felmelegíti, ezért 
az edény körül hideg marad. Így biztosan 
nem égetheti meg magát főzés közben.

Indukciós főzés
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Műszaki adatok

Energiaosztály: A

Méretek mag. x szél. x mély. (cm): 85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l): 61

Zajszint [dB(A)]: 47

Elektromos teljesítmény (W): 10 435

Modellnév

EKD 513503X

Termékjellemzők

teljes indukciós tűzhely –

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

programozható kijelző –

időzítőfunkciók: hangjelzés; időtartam-beállítás; sütés vége jelzés;  –
percszámlálás; kikapcsolható kijelző; óra

sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés; felolvasztás; hőlégbefúvás;  –
hőlégkeverés; pizzasütés; turbógrill; gyorsgrill; sütővilágítás

maradékhő-kijelzés zónánként –

elektromos grill –

katalitikus tisztítás –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

sütővilágítás –

2 szintes, teleszkópos sütősín –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 fekete, zománcozott zsírfelfogó tálca –

1 krómozott grillrács –
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Modellnév

EKC 513517X EKC 513517K EKC 511503X

Termékjellemzők

elektromos, kerámialapos tűzhely –

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

programozható kijelző –

időzítőfunkciók: hangjelzés; időtartam-beállítás;  –
sütés vége jelzés; percszámlálás; kikapcsolható 
kijelző; óra

sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;  –
felolvasztás; hőlégbefúvás; hőlégkeverés; 
pizzasütés; turbógrill; gyorsgrill; sütővilágítás

maradékhő-kijelzés zónánként –

elektromos grill –

katalitikus tisztítás –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

sütővilágítás –

2 szintes, teleszkópos sütősín –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 fekete, zománcozott zsírfelfogó tálca –

1 krómozott grillrács –

elektromos, kerámialapos tűzhely –

fekete –

multifunkciós sütő –

programozható kijelző –

időzítőfunkciók: hangjelzés; időtartam-beállítás;  –
sütés vége jelzés; percszámlálás; kikapcsolható 
kijelző; óra

sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;  –
felolvasztás; hőlégbefúvás; hőlégkeverés; 
pizzasütés; turbógrill; gyorsgrill; sütővilágítás

maradékhő-kijelzés zónánként –

elektromos grill –

katalitikus tisztítás –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

sütővilágítás –

2 szintes, teleszkópos sütősín –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 fekete, zománcozott zsírfelfogó tálca –

1 krómozott grillrács –

elektromos, kerámialapos tűzhely –

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

biztonsági percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés; sütés vége jelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés; felső sütés; alsó +  –
felső sütés; felolvasztás; hőlégbefúvás; grill

maradékhő-kijelzés zónánként –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 krómozott grillrács –

Műszaki adatok

Energiaosztály: A Energiaosztály: A Energiaosztály: A

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l): 61 Sütőtér buttó űrtartalma (l): 61 Sütőtér buttó űrtartalma (l): 57

Zajszint [dB(A)]: 47 Zajszint [dB(A)]: 47 Zajszint [dB(A)]: 47

Elektromos teljesítmény (W): 9135 Elektromos teljesítmény (W): 9135 Elektromos teljesítmény (W): 8035

SÜTÉS-FŐZÉS tűzhelyek
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Modellnév

EKC 511502W EKK 513519X EKK 513522W

Termékjellemzők

elektromos, kerámialapos tűzhely –

fehér –

multifunkciós sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés; percszámlálás –

sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;  –
felolvasztás; hőlégkeverés; grill

maradékhő-kijelzés zónánként –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 krómozott grillrács –

kombinált tűzhely –

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

programozható kijelző –

időzítőfunkciók: hangjelzés; időtartam-beállítás;  –
sütés vége jelzés; percszámlálás; kikapcsolható 
kijelző; óra

sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;  –
felolvasztás; hőlégbefúvás; hőlégkeverés; 
pizzasütés; turbógrill; gyorsgrill; sütővilágítás

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

üvegtető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 fekete, zománcozott zsírfelfogó tálca –

1 krómozott grillrács –

választható tartozék: 2 teleszkópos sütősín –

kombinált tűzhely –

fehér –

multifunkciós sütő –

programozható kijelző –

időzítőfunkciók: hangjelzés; időtartam-beállítás;  –
sütés vége jelzés; percszámlálás; kikapcsolható 
kijelző; óra

sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;  –
felolvasztás; hőlégbefúvás; hőlégkeverés; 
pizzasütés; gyorsgrill; turbógrill

sütővilágítás –

egykezes szikragyújtás –

égésbiztosító –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 krómozott grillrács –

Műszaki adatok

Energiaosztály: A Energiaosztály: A Energiaosztály: A

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l): 57 Sütőtér buttó űrtartalma (l): 61 Sütőtér buttó űrtartalma (l): 57

Zajszint [dB(A)]: 47 Zajszint [dB(A)]: 47 Zajszint [dB(A)]: 47

Elektromos teljesítmény (W): 7835 Elektromos teljesítmény (W): 3035 Elektromos teljesítmény (W): 3035

Max. gázteljesítmény (W): 8030 Max. gázteljesítmény (W): 8030
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Modellnév

EKK 513521X EKK 511510X EKK 511510W

Termékjellemzők

kombinált tűzhely –

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

programozható kijelző –

időzítőfunkciók: hangjelzés; időtartam-beállítás;  –
sütés vége jelzés; percszámlálás; kikapcsolható 
kijelző; óra

sütőfunkciók: alsó sütés; felső sütés; alsó +  –
felső sütés; felolvasztás; hőlégbefúvás; grill

egykezes szikragyújtás –

égésbiztosító –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 krómozott grillrács –

kombinált tűzhely –

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

biztonsági percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés; sütés vége jelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés; felső sütés; alsó +  –
felső sütés; felolvasztás; hőlégbefúvás; grill

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

üvegtető –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 krómozott grillrács –

választható tartozék: 2 teleszkópos sütősín –

kombinált tűzhely –

fehér –

multifunkciós sütő –

biztonsági percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés; sütés vége jelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés; felső sütés; alsó +  –
felső sütés; felolvasztás; hőlégbefúvás; grill

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 krómozott grillrács –

választható tartozék: 2 teleszkópos sütősín –

Műszaki adatok

Energiaosztály: A Energiaosztály: A Energiaosztály: A

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l): 57 Sütőtér buttó űrtartalma (l): 61 Sütőtér buttó űrtartalma (l): 61

Zajszint [dB(A)]: 47 Zajszint [dB(A)]: 47 Zajszint [dB(A)]: 47

Elektromos teljesítmény (W): 3035 Elektromos teljesítmény (W): 2035 Elektromos teljesítmény (W): 2035

Max. gázteljesítmény (W): 8030 Max. gázteljesítmény (W): 8030 Max. gázteljesítmény (W): 8030
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Modellnév

EKK 511509X EKK 511509W EKG 513105W

Termékjellemzők

kombinált tűzhely –

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés; percszámlálás –

sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;  –
felolvasztás; hőlégkeverés; grill

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

üvegtető –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 krómozott grillrács –

kombinált tűzhely –

fehér –

multifunkciós sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés; percszámlálás –

sütőfunkciók: alsó sütés; alsó + felső sütés;  –
felolvasztás; hőlégkeverés; grill

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 krómozott grillrács –

gáztűzhely –

fehér –

statikus sütő –

gázidőzítő –

időzítőfunkciók: hangjelzés; óra; időtartam- –
beállítás; sütés vége jelzés; funkciózár; 
percszámlálás; gázleállás; idő

sütőfunkciók: alsó sütés; grill –

egykezes szikragyújtás a főzőlapon –

egykezes szikragyújtás a sütőben –

égésbiztosító –

gázgrill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

2 szintes, teleszkópos sütősín –

1 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 alumíniumtepsi –

1 fekete, zománcozott zsírfelfogó tálca –

1 krómozott grillrács –

Műszaki adatok

Energiaosztály: A Energiaosztály: A
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60 Sütőtér buttó űrtartalma (l): 63

Sütőtér buttó űrtartalma (l): 57 Sütőtér buttó űrtartalma (l): 57 Elektromos teljesítmény (W): 15

Zajszint [dB(A)]: 47 Zajszint [dB(A)]: 47 Max. gázteljesítmény (W): 10 730

Elektromos teljesítmény (W): 1835 Elektromos teljesítmény (W): 1835

Max. gázteljesítmény (W): 8030 Max. gázteljesítmény (W): 8030
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Modellnév

EKG 511113X EKG 511111X EKG 511111W

Termékjellemzők

gáztűzhely –

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés; percszámlálás –

sütőfunkciók: alsó sütés; felolvasztás; alsó  –
sütés + légkeverés; grill; grill + ventilátor; 
sütővilágítás

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

elektromos grill –

katalitikus tisztítás –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontroll-lámpák –

hőfokszabályozó –

üvegtető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 alumíniumtepsi –

1 krómozott grillrács –

választható tartozék: 2 teleszkópos sütősín –

gáztűzhely –

rozsdamentes acél –

statikus sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés; percszámlálás –

sütőfunkciók: alsó sütés; grill –

szikragyújtás a sütőben is –

égésbiztosító –

gázgrill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

hőfokszabályozó –

üvegtető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 alumíniumtepsi –

1 krómozott grillrács –

gáztűzhely –

fehér –

statikus sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés; percszámlálás –

sütőfunkciók: alsó sütés; grill –

szikragyújtás a sütőben is –

égésbiztosító –

gázgrill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 alumíniumtepsi –

1 krómozott grillrács –

Műszaki adatok

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l): 61 Sütőtér buttó űrtartalma (l): 59 Sütőtér buttó űrtartalma (l): 59

Zajszint [dB(A)]: 47 Elektromos teljesítmény (W): 15 Elektromos teljesítmény (W): 15

Elektromos teljesítmény (W): 1685 Max. gázteljesítmény (W): 10 700 Max. gázteljesítmény (W): 10 730

Max. gázteljesítmény (W): 10 730
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Modellnév

EKG 511110W EKG 511109W EKG 511108W

Termékjellemzők

gáztűzhely –

fehér –

statikus sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés; percszámlálás –

sütőfunkciók: alsó sütés; grill; grill + forgónyárs –

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

gázgrill –

forgónyárs –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 alumíniumtepsi –

1 krómozott grillrács –

gáztűzhely –

fehér –

statikus sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés; percszámlálás –

sütőfunkciók: alsó sütés; grill –

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

gázgrill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 alumíniumtepsi –

1 krómozott grillrács –

gáztűzhely –

fehér –

statikus sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés; percszámlálás –

sütőfunkciók: alsó sütés –

szikragyújtás –

égésbiztosító –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 alumíniumtepsi –

1 krómozott grillrács –

Műszaki adatok

Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l): 59 Sütőtér buttó űrtartalma (l): 59 Sütőtér buttó űrtartalma (l): 59

Zajszint [dB(A)]: 47 Elektromos teljesítmény (W): 15 Elektromos teljesítmény (W): 15

Elektromos teljesítmény (W): 20 Max. gázteljesítmény (W): 10 730 Max. gázteljesítmény (W): 10 730

Max. gázteljesítmény (W): 10 730
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SÜTÉS-FŐZÉS mikrohullámú sütők
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Egyedülálló 
teljesítmény és a főzés 
határtalan lehetősége.

A mikrohullámú sütők tökéletes kiegészítői 
az Electrolux tűzhelyeknek. Egy 
mikrohullámú sütő rendkívül hasznos eszköz 
a konyhában, hiszen nem csupán 
kiolvasztásra és az ételek melegítésére 
alkalmas. Főzhet vagy akár kenyeret is 
süthet bennük, anélkül, hogy 
kompromisszumot kellene kötnie a minőség 
tekintetében. 

Az Electrolux MicroBakery többféle 
lehetőséget is kínál a mikróban történő 
sütéshez, főzéshez: mikrohullám, grill és 
hőkeverés együtt vagy külön, és egy 
egyedülálló kenyérsütő funkció, mely 
6 különböző programot kínál a tökéletes 
kenyerek készítéséhez. Használja 
a késleltetett indítás funkciót, így reggelire 
éppen kész lesz a frissen sült kenyér. Friss, 
meleg kenyér, amikor csak szeretné!

Műszaki adatok

Űrtartalom (l): 28

Mikrohullám-teljesítmény (W): 900

Grillteljesítmény (W): 1100

Sütési teljesítmény (W): 1100+1400

Forgótányér átmérője (cm): 31,5

Méretek mag. x szél. x mély. (cm): 32,3 x 52,0 x 47,4

Modellnév

EMC 28950S

Termékjellemzők

mikró + kenyérsütő gép –

ezüst –

95 perces időkijelzés –

elektromos vezérlés –

sütési módok: mikrohullám, grill, hőkeverés, mikrohullám + grill,  –
mikrohullám + hőkeverés, kenyérsütés 

6 program kenyérsütéshez –

kapacitás kenyérsütéshez (gramm): 800/1000/1200  –

kiolvasztásfunkció –

gyerekzár  –

késleltetett indítás: max. 24 óra   –

10 automata főzőprogram  –

+30 másodperc funkció –

3 fokozatú főzés –

5 teljesítményfokozat –

1 grill teljesítményfokozat  –

extra tartozékok: teflontál dagasztóval kenyértészta készítéséhez,  –
mérőkanál, mérőpohár, grillrács

SÜTÉS-FŐZÉS mikrohullámú sütők
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Modellnév

EMS 21400S EMS 21400W EMS 21200W

Termékjellemzők

mikrohullám kvarcgrillel  –

ezüst  –

90 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés  –

sütési módok: grill; mikrohullám;  –
mikrohullám + grill 

kiolvasztásfunkció –

gyerekzár –

Re-turntable – kiindulási pozíció funkció –

ökoüzemmód – stand-by állapotban nincs  –
energiafogyasztás

percszámláló –

11 teljesítményfokozat –

1 grill teljesítményfokozat –

extra tartozék: grillrács –

mikrohullám kvarcgrillel  –

fehér  –

90 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés  –

sütési módok: grill; mikrohullám;  –
mikrohullám + grill 

kiolvasztásfunkció –

gyerekzár  –

Re-turntable – kiindulási pozíció funkció –

ökoüzemmód – stand-by állapotban nincs  –
energiafogyasztás 

percszámláló –

11 teljesítményfokozat  –

1 grill teljesítményfokozat  –

extra tartozék: grillrács –

mikrohullám –

fehér –

90 perces időkijelzés –

elektromos vezérlés –

sütési mód: mikrohullám –

kiolvasztásfunkció –

gyerekzár –

Re-turntable – kiindulási pozíció funkció –

ökoüzemmód – stand-by állapotban nincs  –
energiafogyasztás

percszámláló –

6 teljesítményfokozat –

Műszaki adatok

Űrtartalom (l): 21 Űrtartalom (l): 21 Űrtartalom (l): 21

Mikrohullám-teljesítmény (W): 800 Mikrohullám-teljesítmény (W): 800 Mikrohullám-teljesítmény (W): 800

Grillteljesítmény (W): 1000 Grillteljesítmény (W): 1000 Forgótányér átmérője (cm): 27

Forgótányér átmérője (cm): 27 Forgótányér átmérője (cm): 27 Zajszint [dB(A)]: 60

Zajszint [dB(A)]: 60 Zajszint [dB(A)]: 60
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

28,7 x 48,5 x 42,2

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

28,7 x 48,5 x 42,2
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

28,7 x 48,5 x 42,2
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Modellnév

EMS 20400S EMS 20400W EMS 20200W

Termékjellemzők

mikrohullám kvarcgrillel  –

ezüst  –

99 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés  –

sütési módok: grill; mikrohullám;  –
mikrohullám + grill

kiolvasztásfunkció –

5 teljesítményfokozat –

1 grill teljesítményfokozat –

extra tartozék: grillrács –

mikrohullám kvarcgrillel  –

fehér  –

99 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés  –

sütési módok: grill; mikrohullám;  –
mikrohullám + grill

kiolvasztásfunkció –

5 teljesítményfokozat  –

1 grill teljesítményfokozat  –

extra tartozék: grillrács –

mikrohullám  –

fehér  –

99 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés –

sütési mód: mikrohullám  –

kiolvasztásfunkció –

5 teljesítményfokozat –

Műszaki adatok

Űrtartalom (l): 21 Űrtartalom (l): 21 Űrtartalom (l): 21

Mikrohullám-teljesítmény (W): 800 Mikrohullám-teljesítmény (W): 800 Mikrohullám-teljesítmény (W): 800

Grillteljesítmény (W): 1000 Grillteljesítmény (W): 1000 Forgótányér átmérője (cm): 27

Forgótányér átmérője (cm): 27 Forgótányér átmérője (cm): 27 Zajszint [dB(A)]: 60

Zajszint [dB(A)]: 60 Zajszint [dB(A)]: 60
Méretek mag. x szél. x mély. 
(cm):

28,7 x 48,5 
x 41

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

28,7 x 48,5 x 41
Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

28,7 x 48,5 x 41

SÜTÉS-FŐZÉS mikrohullámú sütők
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Modellnév

EMS 20405X

Termékjellemzők

mikrohullám és grill  –

rozsdamentes acél –

99 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés  –

sütési módok: grill; mikrohullám;  –
mikrohullám + grill

kiolvasztásfunkció –

5 teljesítményfokozat –

1 grill teljesítményfokozat  –

extra tartozék: grillrács –

Műszaki adatok

Űrtartalom (l): 20

Mikrohullám-teljesítmény (W): 800

Grillteljesítmény (W): 1000

Forgótányér átmérője (cm): 27

Zajszint [dB(A)]: 60

Méretek mag. x szél. x 
mély. (cm):

28,7x46,1x37,3
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SÜTÉS-FŐZÉS kiegészítők

ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP 
TISZTÍTÓ, TOPRENS (250 ml)

KAPARÓ ÉS TARTALÉK 
PENGÉK ÜVEGKERÁMIA 
FŐZŐLAPHOZ (5, 10 PENGE)

MIKROTISZTÍTÓ, 
MICRORENS (300 ml)

Termékjellemzők

speciális, kiváló minőségű tisztítószer  –
indukciós felületek, kerámia- és gázfőzőlap 
takarításához és ápolásához

eltávolítja a leégett ételmaradékot, zsírt és  –
vízkövet, így a felület úgy néz ki, mint új 
korában

szilikon filmréteget képez a felületen,  –
ezzel óvja a kerámialapot a sérüléstől és 
megkönnyíti a tisztán tartást

a terméket az Electrolux laboratóriumában  –
tesztelték, nem karcolja a felületet

könnyű kaparó az üvegkerámia főzőlapok  –
tisztán tartásához

eltávolítja a leégett ételmaradékot  –
és a makacs foltokat anélkül, hogy 
megkarcolná a felületet

tartalék pengék a kaparóhoz –

 eltávolítja az ételmaradékot és a zsírt –

kívül és belül is használható –

hatékonyan távolítja el a baktériumokat,  –
a penészgombát és a kellemetlen szagokat

nem karcol és biológiailag lebomló:  –
használata biztonságos és környezetbarát

ROZSDAMENTES ACÉL 
TISZTÍTÓ, STALRENS 
(250 ml)

SÜTŐTISZTÍTÓ, OVENRENS 
(250 ml)

UNIVERZÁLIS SZŰRŐ 
ELSZÍVÓHOZ – 57x47 cm, 
SZÉNSZŰRŐ 360 g/m2 + 
KIJELZŐ 130 g/m2

Termékjellemzők

tisztítja és óvja a rozsdamentes acél  –
felületeket otthonában: főzőlapot, 
szagelszívót, sütőajtót, mosogatót és hűtőt

a terméket az Electrolux laboratóriumában  –
tesztelték, nem karcolja a felületet

vízálló szilikonréteget képez a felületen,  –
mely védi a készüléket és megkönnyíti 
a tisztántartást, hogy sokáig úgy nézzen ki, 
mint új korában

eltávolítja a foltokat és az ujjlenyomatokat –

feloldja és eltávolítja a leégett ételmaradékot  –
a sütő faláról, a rácsokról és az elektromos 
grillről, így a sütőtér sokáig megőrzi újszerű 
állapotát

 biológiailag lebomló anyagokat tartalmaz –

nem karcol és nem hagy foltot  –

kiszűri a levegőből a főzés közben keletkező  –
zsírt és párát, tisztán tartja a konyha 
levegőjét

minden elszívóhoz használható –

telítettségkijelzőjén látható, hogy mikor kell  –
cserélni a szűrőt

tűzálló, megfelel az ISO 9772 minőségi  –
követelményeknek

 nem bocsát ki mérgező gázokat –

106

ELX_SHINE_FS_AIO_2011_HU_CS3_14_rendezett_10.indd   106ELX_SHINE_FS_AIO_2011_HU_CS3_14_rendezett_10.indd   106 4/6/11   6:11:53 PM4/6/11   6:11:53 PM



Kiegészítők

EDÉNYFEDŐ 
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐHÖZ 
– 26,5 cm

IDŐZÍTŐ FŐZÉSHEZ 
– EZÜSTSZÍNŰ TOJÁS

SÜTŐHŐMÉRŐ

Termékjellemzők

melegen tartja az ételeket, illetve  –
megakadályozza, hogy melegítés közben 
a mikro falára fröccsenjenek

mosogatógépben elmosható –

 a beállított idő elteltével hangjelzést ad  – a hőmérő segít a kívánt hőmérséklet  –
pontosabb beállításában, így jobban 
ellenőrizhető a sütés folyamata (pl. hús 
sütésénél)
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Kiegészítők

MIKROSZÁLAS KENDŐ, 
MICROWIZARD

CSOMAG KONYHAI 
KÉSZÜLÉKEKHEZ: 
ROZSDAMENTES ACÉL 
TISZTÍTÓFLAKON (250 ml), 
SÜTŐTISZTÍTÓ FLAKON 
(250 ml), MIKRÓTISZTÍTÓ 
SPRAY (300 ml)

CSOMAG KONYHAI 
KÉSZÜLÉKEKHEZ: 
ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP 
TISZTÍTÓFLAKON (250 ml), 
KAPARÓ, ROZSDAMENTES 
ACÉL TISZTÍTÓFLAKON 
(250 ml), SÜTŐTISZTÍTÓ 
FLAKON (250 ml), EDÉNY-
FOGÓ, MIKROSZÁLAS KENDŐ

Termékjellemzők

multifunkciós tisztítókendő: tökéletesen  –
használható mindenféle felületen 
(rozsdamentes acél, fa, fém, műanyag, 
tükör, üveg stb.)

kiváló minőségű szövetből készül, mely  –
250-szer vékonyabb, mint a hajszál

tisztítószerek nélküli takarítást tesz lehetővé:  –
környezetbarát, és ideális azoknak, akik 
allergiásak a vegyszerekre

Professzionális termékek konyhagépek és 
a különböző felületek ápolásához. 
A csomag tartalma:
–  STALRENS – rozsdamentes acél 

felületek tisztítására és megóvására; 
eltávolítja a leégett ételmaradékot, zsírt és 
ujjlenyomatokat; szilikon filmréteget képez 
a felületen

–  OVENRENS – a sütő tisztításához; eltávolítja 
a leégett ételmaradékot és zsírt a sütőtérből 
és a rácsokról

–  MICRORENS – kívül-belül tökéletesen 
kitakarítja a mikrohullámú sütőt; eltávolítja 
a zsírt és a kellemetlen szagokat 

–  a csomag újrahasznosított műanyag 
tartóban

Professzionális termékek konyhagépek és 
különböző felületek ápolásához, kiegészítve 
egy hasznos szilikon edényfogóval. 
A csomag tartalma:
–  STALRENS – rozsdamentes acél 

felületek tisztítására és megóvására; 
eltávolítja a leégett ételmaradékot, zsírt és 
ujjlenyomatokat; szilikon filmréteget képez 
a felületen

–  OVENRENS – a sütő tisztításához; eltávolítja 
a leégett ételmaradékot és zsírt a sütőtérből 
és a rácsokról

–  TOPRENS – kiváló minőségű tisztítószer 
az indukciós felületek, és a kerámia főzőlap 
takarításához, ápolásához; eltávolítja 
a leégett ételmaradékot és zsírt

–  kaparó, mely eltávolítja a leégett 
ételmaradékot és a makacs foltokat anélkül, 
hogy megkarcolná a kerámiafelületet

–  MICRO WIZARD tisztítókendő, mely 
tisztítószer nélkül is tisztán tartja a felületeket

–  szilikon edényfogó, mely hatékonyan védi 
a kezet a melegtől 

–  a csomag újrahasznosított műanyag 
tartóban
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Látogasson el magyar nyelvű 
weboldalunkra!
www.electrolux.hu

TÁJÉKOZÓDJON 
WEBOLDALUNKON

ITT MEGTALÁLHATJA:

termékeink részletesebb bemutatását,  –
katalógusainkat, –
a használati útmutatókat, –
a termékek használatával kapcsolatos  –
információkat,
a szervizzel kapcsolatos információkat, –
és regisztrálhat hírlevelünkre.  –

A boltkereső segít Önnek megtalálni 
az Ön lakhelyéhez legközelebbi, 
Electrolux készülékeket forgalmazó 
partnerünket.  

ELX_SHINE_FS_AIO_2011_HU_CS3_14_rendezett_10.indd   109ELX_SHINE_FS_AIO_2011_HU_CS3_14_rendezett_10.indd   109 4/6/11   6:12:06 PM4/6/11   6:12:06 PM



P
N

C
: 
8
0
1
4
0
4
3
7
8

 Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.electrolux.hu

A modellnevek és technikai paramétereik előzetes 
jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg 
eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga 
fenntartva. Az esetlegesen előforduló nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk. Katalógusunkat 
a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy 
elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis 
pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, 
amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül 
honlapunkon korrigáljuk (www.electrolux.hu).

 Electrolux: az átgondolt design megalkotója

 Megesett már Önnel, hogy kibontott egy ajándékot, és önkéntelenül 
így kiáltott fel: „Ó! Hogy találtad ki? Éppen erre vágytam!” Nos, 
mi, az Electrolux terméktervezői, ezt az érzést szeretnénk kiváltani 
mindazokból, akik valamelyik termékünket választják vagy használják. 
Nem sajnáljuk az időt, az ismereteket és az alapos fejtörést, hogy 
megálmodjuk és megalkossuk azokat a készülékeket, amelyeket 
vevőink valóban igényelnek. Egy új termék tervezésénél első lépésként 
mindig megfigyeljük, hogy a vásárlók hogyan használják készülékeiket. 
Számunkra az átgondolt tervezés azt jelenti, hogy egyszerűbbé tesszük 
a készülékek használatát, kellemesebbé a feladatok elvégzését és arra 
biztatjuk vevőinket, hogy nyugodt lelkiismerettel élvezzék a XXI. század 
nyújtotta fényűzést. Az a célunk, hogy ezt az élvezetet világszerte 
a mindennapi élet mind több területén, minél több ember számára 
elérhetővé tegyük. Hogy amikor azt mondjuk, Önre gondolunk, akkor 
tudja, hogy komolyan így is gondoljuk.

Electrolux. Thinking of you.

 Termékeinkről többet is megtudhat a www.electrolux.hu honlapon.

Az Erópai Bizottság 2010. év végén új rendeletet hozott a háztartási 
gépek energiafogyasztásának mérése és címkézése kapcsán. 
Az új fogyasztási adatok 2011 folyamán frissülnek, így különböző 
kiadványok eltérő adatokat tartalmazhatnak.
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