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Újraértelmeztük 
a modern élet 
fogalmát

Olyan frissen veheti ki 
az élelmiszereket a hűtőből, 
mintha tegnap vásárolta volna 
(pedig valójában a múlt héten 
pakolta be őket a hűtőbe). 
A piszkos lábosok, serpenyők, 
bögrék és evőeszközök gond 
nélkül beférnek 
a mosogatógépbe (ugyanolyan 
rugalmasan pakolhatja tele 
a gépet, ahogy a forgalmas 
éttermek konyhájában teszik ezt 
nap mint nap).

Mindemellett öröm lesz 
mostantól a mosás is, nem 
pedig külön program 
a hétvégén. A mosógépek 
éppen annyit fogyasztanak, 
amennyit feltétlenül szükséges, 
és még speciális programokkal 
is segítenek Önnek. Például 
felére csökkenteni a vasalásra 
fordított időt.

Élvezze a professzionalitást 
otthon is, és tapasztalja meg 
az Inspiration termékcsalád 
előnyeit. Éljen az új 
lehetőségekkel, és használja ki 
azokat! 
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Professzionális  
szakértelem

Már 90 éve látjuk el 
professzionális gépekkel a világ 
legjobb éttermeit és mosodáit. 
Az Electrolux az egyetlen olyan 
készülékgyártó a világon, mely 
a professzionális és háztartási 
gépek széles skáláját kínálja 
a profi  szakembereknek és 
a fogyasztóknak.

Az európai Michelin 
kalauzban szereplő 
konyhafőnökök 
fele Electrolux 
berendezéseket 
használ 
az éttermében.

6

A termékcsaládról



Az Ön 
új konyhája
Egyedülálló szakértelmünkre 
építettünk az Electrolux 
Inspiration termékcsalád 
megalkotásakor. Minden 
készülékben talál olyan funkciót, 
melyet a profi  gépekben már 
régóta használunk.

Most Ön következik – fedezze fel 
a lehetőségeket!

Professzionális 
megoldások 
otthonra. 
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Semmi sallang. Mindenre 
fi gyeltünk. Tiszta építészeti 
vonalak és fi nom ívek; a modern 
építészet, a kortárs termékdizájn 
és a lakberendezési trendek 
köszönnek vissza. 
A dizájncsapat az egységes 
anyagok és kifi nomult textúrák 
használatával egyszerű 
eleganciát hozott létre.

Fókuszban 
a dizájn

„Három dolgot 
tartottunk szem 
előtt: modern, 
megkülönböztető, 
prémium.”

Thomas Johansson
dizájnigazgató, 
Electrolux
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Kristálytiszta, átlátszó 

réteg ezüst háttérrel

Fekete kezelőfelület 

elegáns fehér LED-

kijelzőkkel

Érintőkapcsolós 

technológia

9



Tudta, hog y a legújabb fejlesztésű 
háztartási gépek csupán annyi energiát 
fog yasztanak, mint eg y villanykörte? 
Íg y eg yszerre kíméli pénztárcáját és 
a környezetet.

Nálunk kiemelt helyen van 
a fenntarthatóság. 
Környezetbarátnak lenni annyit 
tesz, mint okosan vezetni egy 
háztartást. De nem csak azt 
tartjuk szem előtt, hogy 
készülékeink 
energiatakarékosak legyenek. 
Már a gyártás során is fi gyelünk 
arra, hogy a lehető legkisebb 
legyen a környezetterhelésünk.

Nem csak beszélünk róla
Az Electrolux évek óta őrzi 
vezető szerepét a Dow Jones 
Fenntarthatósági Indexen 
háztartási gép kategóriában.

20 éve támogatjuk a WWF-et, 
és együtt dolgozunk különböző 
egyetemekkel, hogy 
folyamatosan kutassuk 
a leginkább környezetkímélő 
megoldásokat.

Büszkék vagyunk rá, hogy 
elnyertük az Európai Bizottság 
Energia Díját (vállalati 
elkötelezettség kategóriában).

Környezettudatosság

Váltsunk     
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Zöld tények

SteamSystem™ 
gőzprogramos mosógépek 
és szárítógépek 
Nincs szükségük vegyszerekre 
a ruhák felfrissítéséhez, ezért 
nem szennyezik a vizet. És alig 
fogyasztanak energiát. 

EcoCare szárítógépek
Kíméletesek környezetünkkel és 
ruháinkkal – akár 50 százalékkal 
kevesebb energiát használnak, 
mint az A energiaosztályú 
modellek.

Határtalan indukciós főzés
Akár 40 százalékkal kevesebb 
energia használatával, 
a hagyományos elektromos 
főzőlapokhoz viszonyítva.

RealLife® mosogatógép
Meglepő módon, amikor kézzel 
mosogatunk, 70 literrel több 
vizet használunk, mint amennyit 
a RealLife® mosogatógép 
használ egy teljes töltet 
elmosogatásához.

A+++ kombinált hűtők
Egyedülállóan 
energiatakarékosak! Ez nagyon 
fontos, mert a hűtők éjjel-nappal 
mennek. Mégis csupán annyit 
fogyasztanak, mint egy 
villanykörte.

Professzionális 
szakértelmünk 
Electrolux készülékeket 
használnak a Princess 
Elizabeth kutatóállomáson, 
az Antarktiszon, mely a világ első 
zéró kibocsátású kutatóállomása. 
Itt elengedhetetlenül fontos 
a minimális energiafogyasztás.

 zöldre!
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Hűtés-fagyasztás

Amikor kivesszük a hűtőből a hozzávalókat, azt 
szeretnénk, hogy a lehető leg frissebbek legyenek. 
Mintha csak most szedtük volna őket a kertben.

Mindannyian tudjuk, hogy a friss 
élelmiszer egészséges és fi nom. 
De hogyan tartsuk frissen 
a romlandó élelmiszereket, amíg 
fel nem használjuk őket? 
A hagyományos NoFrost 
rendszerű hűtőkkel az a gond, 
hogy alacsonyan tartják 
a páratartalmat a hűtőtérben, 
ezért az ételek kiszáradnak, és 
elveszítik tápanyagtartalmuk 
nagy részét.  

Kétszer olyan okos 
A FreshPlus™ rendszerű hűtők 
másképp működnek. Külön 
hűtőrendszere van a hűtőnek és 
a fagyasztónak. Ez a TwinTech™ 
technológia optimális klímát tart 
fenn a hűtőben, így az ételek 
sokáig megőrzik frissességüket, 
ugyanakkor a jég sem rakódik le 
a fagyasztóban. Ahogy mondani 
szokták: kettő jobb, mint egy.

Hosszabb ideig marad friss 
Ez ma már nem egy elérhetetlen 
vágy. A független GSG Intézet 
igazolta, hogy a FreshPlus™ 
hűtőszekrények őrzik meg 
legjobban az ételek természetes 
frissességét. Napokkal tovább 
maradnak frissek a romlandó 
ételek a FreshPlus™ 
modellekben, mint 
a hagyományos NoFrost 
hűtőszekrényekben. A gomba 
például legalább 6 nappal tovább 
marad friss.

Frissebb 
gondolkodás

Professzionális megoldás  
Minden Electrolux FreshPlus™ 
kombi hűtő TwinTech™ 
hűtőrendszerrel működik, 
melyet az éttermi konyhákban 
használt hűtőszekrények 
működési elve inspirált.

A modellről további információt talál 
a 24. oldalon.

A kombinált készülékekről további 
információt talál a 20–36. oldalon és 
a www.electrolux.hu weboldalon.
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Engedje szabadjára fantáziáját, 
és ne foglalkozzon azzal, 
hogy hogyan fogja majd 
elmosni a sok piszkos edényt. 
Az Electrolux RealLife™ 
mosogatógépekbe minden 
piszkos edényt bepakolhat, úgy, 
ahogy éppen használta őket. 
Nem számít, hogy a különleges 
ételek elkészítéséhez milyen 
edényekre van szüksége 
– minden befér a gépbe, 
függetlenül attól, hogy mekkora 
vagy milyen a formája. Az XXL 
méretű belső térrel és az állítható 
kosarakkal a RealLife™ 
modellekbe minden eddiginél 
rugalmasabban lehet pakolni. 

Lustálkodás vasárnap 
délután
Az egész heti rohanás után 
jólesik kikapcsolni, pihenni 
és lazítani a hétvégi ebéd 
befejeztével. A RealLife™ 
mosogatógépek segítenek 
ebben. A legnagyobb 
kihívásokkal is megküzdenek, 
még a hús sütéséhez használt 
edényt is tisztára mossák. 
A zsúfolásig telepakolt 
mosogatógépben is ragyogóan 
tiszta lesz minden edény, mert 
a FlexiSpray™ vízkar sokkal 
hatékonyabb mosogatást tesz 
lehetővé.

Egyszerűen
mindent 
belepakolhat

A modellről további információt talál 
a 68. oldalon.

A mosogatógépekről további 
információt talál a 62–73. oldalon és 
a www.electrolux.hu weboldalon.

Professzionális megoldás 
Az éttermi konyhákban 
minden perc számít. A piszkos 
edényeket – függetlenül 
azok méretétől és formájától 

– simán és gyorsan kell 
bepakolni a gépbe, nincs idő 
rendezgetni azokat. A RealLife™ 
mosogatógépek ezt 
a rugalmasságot viszik az Ön 
otthonába. 

Szögletes tányérok, nagyméretű üvegpoharak, mély tésztafőző 
fazekak… Miért kötne kompromisszumot, ha nem muszáj?  

Mosogatás
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Kíméletes 
ruhaápolás

Ön sem szeret vasalni?
A gőz valóságos csodákra 
képes. Ennek ellenére 
a mosodákon kívül ezt eddig 
nem sokat hasznosítottuk. 
Kezdje el használni 
gőzprogramjainkat, és meg fog 
lepődni, hogy mennyivel 
kevesebb vasalásra lesz 
szüksége. Bizonyos anyagokat 
egyáltalán nem kell majd 
vasalnia. Ám, ami a legjobb hír, 
hogy miközben a gyűrődések 
eltűnnek, a gőz a ruhákat igazán 
kíméli. Ez egy takarékos és 
természetes, vegyszer nélküli 
tisztítási eljárás. 

Időt is spórolhat vele
Könnyedén felfrissítheti ruháit, 
ha épp az utolsó pillanatban jut 
eszébe, hogy aznap este újra fel 
akarja venni őket. Mindössze 
30 perc, és holmijai megint 
illatosak és viselésre készek.

Keresse a SteamSystem™ 

rendszerű gőzprogramos 
mosógépeinket!
Számos elöltöltős és felültöltős 
modellben megtalálhatóak azok 
a gőzprogramok, melyek 
segítségével időt és pénzt 
takaríthat meg, hiszen nem kell 
tisztítóba hordania a nem 
mosható holmikat.

Igazi felüdülés. A gőz használatát 
a ruhák is meghálálják.
  

Mosás, szárítás
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Professzionális megoldás 
A párizsi Operaház is 
az Electrolux által gyártott 
gőzprogramos mosodai 
készülékre bízza az előadások 
során használt értékes 
kosztümöket.    

A modellről további információt talál 
a 80. oldalon

A mosógépekről további információt 
talál a 74–92. oldalon és 
a www.electrolux.hu weboldalon.
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A gyapjúgombolyag, mely mára 
világszerte ismert szimbólum 
lett… 
A Woolmark márkajelzést 
Francesco Saroglia tervezte meg 
1964-ben. A gyapjúgombolyag 
mára már egyet jelent 
a minőséggel. Csak azokon 
a termékeken jelenhet meg, 
melyek megfeleltek a Woolmark 
vállalat szigorú 
teljesítménytesztjein.

Mosás, szárítás
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Volt már olyan, hogy nagyon 
tetszett egy ruha, de nem vette 
meg, mert a ruhacímke szerint 
macerás tisztítani? Nos, ha most 
azt látja a címkén, hogy csak 
kézzel mosható, akkor is 
bedobhatja a világ első, 
Woolmark Apparel Care – Gold 
tanúsítvánnyal rendelkező 
szárítógépébe.
Több szárítógépünk is 
megkapta a Woolmark 
tanúsítványt, ezért nem kell 
többé aggódnia amiatt, hogy 
a ruhák esetleg összemennek, 
kinyúlnak, bolyhosodnak vagy 
kifakulnak.

A kíméletes szárítást 
a hőszivattyús technológia teszi 
lehetővé, melyet eredetileg 
a professzionális 
felhasználóknak fejlesztettünk ki. 
A hőszivattyús szárítógépek 
sokkal alacsonyabb 
hőmérsékleten dolgoznak, mint 
a hagyományos modellek, ezért 
a legfi nomabb anyagból készült 
ruhákat is biztonságosan 
száríthatja bennük.

A környezetre is jó hatással 
van
Gyapjúbarát és környezetbarát. 
A Woolmark Gold minősítésű 
szárítógépeink minimális 
energiát fogyasztanak. Az új 
modellekben az intelligens 
érzékelők a töltethez igazítva 
állítják be a program hosszát, 
ezért nincs energiaveszteség, 
és nem szárítjuk feleslegesen 
hosszú ideig a ruhákat.
Még a legkisebb tölteteket sem 
(3 kg ruhát fele annyi idő alatt 
szárít meg, mint 6 kg holmit, így 
fele akkora az energiafogyasztás 
is).
 

Csak egy a sok funkció közül
A szárítógépeinkben van 
gyorsprogram pamut- és 
műszálas ruhák szárításához. 
Mindegyik modellnek nagy 
kapacitású a dobja és inverter 
motorral működik.

A Woolmark az egyik legismertebb 
márkajelzés a világon. Mostantól 
szárítógépeinken is találkozhat vele. 
Ez jó hír Önnek és fi nom gyapjúruháinak is.

Professzionális megoldás 
Az Electrolux folyamatosan 
együttműködik ipari 
mosodákkal és teszteli 
a legkényesebb holmik 
tisztításához kifejlesztett 
megoldásokat. Már a háztartási 
készülékek közt is van 
olyan, ami a professzionális 
hőszivattyús technológiát 
használja, mely egyedülálló 
hatékonysággal és 
kíméletességgel gondoskodik 
a ruhákról.

A modellről további információt talál 
a 98. oldalon.

A szárítógépekről további 
információt talál a 94–100. 
oldalon és a www.electrolux.hu 
weboldalon.
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Mosás MosógépHűtés-fagyasztás
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Hűtés-
fagyasztás
Az új modellekben, melyeket 
a professzionális hűtéstechnológia 
inspirált, az ételek napokkal tovább 
megőrzik frissességüket.

A piktogramok magyarázatát a katalógus belső borítóján találhatja meg.

Hűtés-fagyasztás

Alulfagyasztós kombinált 
hűtők   24–32

Felülfagyasztós kombinált 
hűtők   34–36

Hűtőszekrények   36–39

Fagyasztószekrények  40–42

Fagyasztóládák  44–45
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Hűtés
Újdonságok
Tartsa frissen élelmiszereit hűtőtechnológiánkkal, úgy, 
ahogy a profik. Használja hűtőszekrényét úgy, hogy 
közben csak annyi áramot fogyaszt, mint egy izzó. Íme, 
néhány érdekesség az új termékcsaládról. 

Frissen tartó rekesz
Tartsa frissen hosszabb ideig 
a húsokat és a halat 
a FreshZone fiókban. Kapcsolja 
be a páratartalom-szabályozót, 
ha friss gyümölcsöt, zöldséget 
vagy más könnyen romló 
élelmiszert tesz a hűtőbe.

2>1
Tovább tartó frissesség
Két hűtőrendszer jobb, mint egy. 
A FreshPlus modellek TwinTech® 
hűtőrendszerrel működnek, 
melyet a professzionális hűtési 
technológia inspirált. Két 
különálló rendszer működteti 
a hűtőt és a fagyasztót. Ezért 
a hűtőben nem száradnak ki 
az ételek, a fagyasztóban pedig 
nem rakódik le a jég.

LED-világítás
Sokáig bírja és környezetbarát. 
Mindezek mellett nagyon 
elegáns.

Információ eg y 
érintésre
Sok modell ajtaján van 
LCD-kijelző, melyet 
egyszerűen, intuitív módon 
tud használni.

Hűtés-fagyasztás
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A+++

Éppen most 
vásárolt be?
Válassza 
a „bevásárlásfunkciót”, mely 
segít fenntartani a hűtőtérben 
a megfelelő hőmérsékletet, 
miután bepakolta a frissen 
vásárolt élelmiszereket. 

Spóroljon az energiával 
és a pénzzel
Tartsa frissen az ételeket 
minimális energiafogyasztás 
mellett.

Friss íz, friss illat
A TasteGuard® szagszűrő 
tisztán tartja a levegőt 
a hűtőtérben. A szénszűrő 
kiszűri a kellemetlen szagokat.

Szabadságra meg y?
Takarítson meg még többet 
a vakációfunkció aktiválásával 
és az öko mód használatával.
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Hűtés
Jó tudni,
hogy hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration 
termékcsalád innovatív megoldásai.

Hűtés-fagyasztás
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Két hűtőrendszer jobb, 
mint egy
A tovább tartó frissesség 
mögött a TwinTech® FrostFree 
technológia áll. A professzionális 
hűtőtechnológiákhoz hasonlóan 
két különálló hűtőrendszert 
használunk, így 
a levegőkeringetés is elkülönül 
a hűtőnél és a fagyasztónál.

Ez garantálja:
–  a megfelelő klímát a hűtőben, 

ezért az ételek nem száradnak 
ki, tovább megőrzik 
frissességüket,

–  nincs jégképződés 
a fagyasztóban, ezért nem is 
kell leolvasztani. 

És a TwinTech® rendszerű 
modellekben nem áramlik 

A friss étel friss marad
Az Electrolux TwinTech® 
rendszerű FrostFree hűtőiben 
tárolt gyümölcsök és zöldségek 
napokkal tovább megőrzik 
frissességüket.

TwinTech® 
rendszer

Hagyományos 
rendszer 

A pakolás szabadsága
A MultiFlow rendszerű FreshPlus 
modellekben a hűs levegő 
egyenletesen áramlik a hűtőben, 
ezért a hűtőtér minden pontján 
egyenletes a hőmérséklet. Ezért 
nem kell aggódnia, ha nincs 
ideje minden ételt a megfelelő 
helyre pakolni. Amint becsukja 

a hűtőajtót, a MultiFlow rendszer 
visszaállítja a megfelelő klímát.
A TwinTech® FrostFree és 
MultiFlow rendszerrel kombinált 
FreshPlus hűtőszekrényünk 
a legjobb választás, ha 
mindennap friss ételt szeretne 
az asztalra tenni.

Az édeskömény
5 nappal tovább

Az eper 3 nappal 
hosszabb ideig

A kivi 3 nappal
tovább

A zeller 3 
nappal tovább

Őrizze meg a vitamint
Tesztek igazolták, hogy 
az eper 10 nap elteltével is 
megőrizte C-vitamin-tartalmát 
a FreshPlus hűtőben.*

*A hagyományos teljes NoFrost hűtőkhöz képest. A tesztet a SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein 
végezte Németországban. A részletes teszteredmények elérhetők az Electrolux ügyfélszolgálatán.

Csak 8% 
az eper 
súlyvesztesége 
az Electrolux 
hűtőben

Akár 23% is 
lehet más 
gyártók 
modelljében

100%
C-vitamin 
10 nap elteltével

No. 1 a természetes frissességben*

Forrás: Electrolux laboratórium

FreshPlus MultiFlow 
rendszer

Egyenletes 
hőmérséklet 
az egész 
hűtőtérben

Változó 
hőmérséklet: 
a melegebb 
levegő felfelé 
száll 

Hagyományos rendszer

a szag a hűtőtér és 
a fagyasztótér között, mivel 
külön levegőkeringetés van a két 
részben.
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Termékjellemzők

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

A TwinTech® FrostFree modellekben 
az élelmiszerek megőrzik friss ízüket 
és állagukat
Az Electrolux TwinTech® FrostFree 
hűtőszekrényekben a MultiFlow rendszer 
gondoskodik az optimális páratartalomról. 
Az ételek tovább megtartják friss ízüket 
és állagukat a kétkörös hűtőrendszernek 
köszönhetően.

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Energiaosztály: A++ 
• Szénszűrő gondoskodik arról, hogy 

mindig friss illat legyen a hűtőben

• Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 78 l
• Hűtőtér űrtartalma (nettó): 280 l
• Automatikus leolvasztás 

a fagyasztótérben 
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Bevásárlásfunkció, mely gyorsan 

visszaállítja a hűtőtérben a megfelelő 
hőmérsékletet 

• Gyorsfagyasztás funkció, mely 
a program végén visszaáll normál 
hőmérsékletre 

• Vakációfunkció, mely hosszabb 
távollét esetén minimalizálja 
az energiafogyasztást és 
megakadályozza a kellemetlen szagok 
kialakulását 

• Riasztás hang- és fényjelzéssel, ha 
nyitva marad az ajtó 

• Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 
a hűtőajtón lévő LCD-kijelzőn keresztül 

• Külön hűtőkör a fagyasztóhoz és 
a hűtőhöz 

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3887AOX

Technikai jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
2010x595x658

Hűtés-fagyasztás Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrények
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Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3487AOY

Vigyen színt a konyhájába ezzel 
a fekete színű hűtőszekrénnyel! 
Legyen merész – engedje, hogy 
hűtőszekrénye határozza meg konyhája 
színvilágát. 

Termékjellemzők

• Electrolux TwinTech® FrostFree hűtő 
MultiFlow rendszerrel: optimális 
a páratartalom a hűtőben, és nincs 
jégképződés a fagyasztóban 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Energiaosztály: A+ 
• TasteGuard® – a szűrő semlegesíti 

a kellemetlen szagokat a hűtőben 
• Bevásárlásfunkció
• Gyorsfagyasztás funkció
• Vakációfunkció

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1850x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3487AOX

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• Electrolux TwinTech® FrostFree hűtő 
MultiFlow rendszerrel: optimális 
a páratartalom a hűtőben, és nincs 
jégképződés a fagyasztóban 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Energiaosztály: A++ 
• TasteGuard® – a szűrő semlegesíti 

a kellemetlen szagokat a hűtőben 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1850x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3453AOW

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• Electrolux TwinTech® FrostFree hűtő 
FreeStore® rendszerrel: optimális 
a páratartalom a hűtőben, és nincs 
jégképződés a fagyasztóban 

• Intelligens FreeStore®, a tökéletesen 
egyenletes hűtésért az egész hűtőtérben 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Energiaosztály: A++ 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1865x595x658

Technikai jellemzők
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Hűtés-fagyasztás Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrények

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3450AOX

A TwinTech® FrostFree modellben 
az élelmiszerek megőrzik friss ízüket és 
állagukat
Az Electrolux TwinTech® FrostFree 
hűtőszekrényekben a FreeStore® rendszer 
gondoskodik az optimális páratartalomról. 
Az ételek tovább megtartják friss ízüket 
és állagukat a kétkörös hűtőrendszernek 
köszönhetően.

Termékjellemzők

• Intelligens FreeStore®, a tökéletesen 
egyenletes hűtésért az egész hűtőtérben 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Energiaosztály: A+ 
• Palacktartó rács, 5 palack helytakarékos 

tárolásához 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1865x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3450AOW

A TwinTech® FrostFree modellekben 
az élelmiszerek megőrzik friss ízüket 
és állagukat
Az Electrolux TwinTech® FrostFree 
hűtőszekrényekben a FreeStore® rendszer 
gondoskodik az optimális páratartalomról. 
Az ételek tovább megtartják friss ízüket 
és állagukat a kétkörös hűtőrendszernek 
köszönhetően.

Termékjellemzők

• Intelligens FreeStore®, a tökéletesen 
egyenletes hűtésért az egész hűtőtérben 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Energiaosztály: A+ 
• Palacktartó rács, 5 palack helytakarékos 

tárolásához 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1865x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3241AOW

A TwinTech® FrostFree modellekben 
az élelmiszerek megőrzik friss ízüket 
és állagukat
Az Electrolux TwinTech® FrostFree 
hűtőszekrényekben a FreeStore® rendszer 
gondoskodik az optimális páratartalomról. 
Az ételek tovább megtartják friss ízüket 
és állagukat a kétkörös hűtőrendszernek 
köszönhetően.

Termékjellemzők

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Palacktartó rács, 5 palack helytakarékos 
tárolásához 

• SpacePlus® fagyasztófi ók 
• Modern LED-világítás a hűtőben 
• Energiaosztály: A+ 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1750x595x658

Technikai jellemzők
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Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3613AOX

Spóroljon pénzt és energiát – kiváló 
teljesítmény mellett!
Ez az A+++ energiaosztályú készülék 
a fejlett technológiai megoldásoknak 
köszönhetően kiváló teljesítményt nyújt 
minimális fogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• Intelligens FreeStore®, a tökéletesen 
egyenletes hűtésért az egész hűtőtérben 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Magashőmérséklet-riasztás fény- és 
hangjelzéssel 

• Energiaosztály: A+++ 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1850x595x668

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN4011AOX

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• Intelligens FreeStore®, a tökéletesen 
egyenletes hűtésért az egész hűtőtérben 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Magashőmérséklet-riasztás fény- és 
hangjelzéssel 

• Energiaosztály: A++ 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
2010x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN4011AOW

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• Intelligens FreeStore®, a tökéletesen 
egyenletes hűtésért az egész hűtőtérben 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Magashőmérséklet-riasztás fény- és 
hangjelzéssel 

• Energiaosztály: A++

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
2010x595x658

Technikai jellemzők
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Hűtés-fagyasztás Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrények

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3850DOX

Vegyen tisztább, fi nomabb vizet 
egyenesen a hűtőajtóból!
A hűtőajtóba épített víztartályban 
mindig lesz friss hideg víz, mely átfolyik 
az Electrolux PureAdvantage™ szűrőn, 
mielőtt a poharába kerül. Így mindig 
lesz otthon jó ízű, tiszta, friss hideg víz 
a hűsítőkhöz.

Termékjellemzők

• Electrolux TwinTech® FrostFree hűtő 
FreeStore® rendszerrel: optimális 
a páratartalom a hűtőben, és nincs 
jégképződés a fagyasztóban 

• Intelligens FreeStore®, a tökéletesen 
egyenletes hűtésért az egész hűtőtérben 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Energiaosztály: A+ 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
2010x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3610DOX

Vegyen tisztább, fi nomabb vizet 
egyenesen a hűtőajtóból!
A hűtőajtóba épített víztartályban 
mindig lesz friss hideg víz, mely átfolyik 
az Electrolux PureAdvantage™ szűrőn, 
mielőtt a poharába kerül. Így mindig 
lesz otthon jó ízű, tiszta, friss hideg víz 
a hűsítőkhöz.

Termékjellemzők

• Intelligens FreeStore®, a tökéletesen 
egyenletes hűtésért az egész hűtőtérben 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Palacktartó rács, 5 palack helytakarékos 
tárolásához 

• Modern LED-világítás a hűtőben 
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1850x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN4001AOX

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• SpacePlus™: a legnagyobb belső tér 
a sztenderd külső méretek mellett 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Palacktartó rács, 5 palack helytakarékos 
tárolásához 

• Modern LED-világítás a hűtőben 
• Energiaosztály: A++

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
2010x595x658

Technikai jellemzők
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Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN4001AOW

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• SpacePlus™: a legnagyobb belső tér 
a sztenderd külső méretek mellett 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Palacktartó rács, 5 palack helytakarékos 
tárolásához 

• Modern LED-világítás a hűtőben 
• Energiaosztály: A++

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
2010x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3601AOX

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• SpacePlus™: a legnagyobb belső tér 
a sztenderd külső méretek mellett 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Palacktartó rács, 5 palack helytakarékos 
tárolásához 

• Modern LED-világítás a hűtőben 
• Energiaosztály: A++

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1850x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3601AOW

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• SpacePlus™: a legnagyobb belső tér 
a sztenderd külső méretek mellett 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Palacktartó rács, 5 palack helytakarékos 
tárolásához 

• Modern LED-világítás a hűtőben 
• Energiaosztály: A++

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1850x595x658

Technikai jellemzők
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Hűtés-fagyasztás Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrények

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény

EN3401AOX

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• SpacePlus™: a legnagyobb belső tér 
a sztenderd külső méretek mellett 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Palacktartó rács, 5 palack helytakarékos 
tárolásához 

• Modern LED-világítás a hűtőben 
• Energiaosztály: A++

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1750x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3401AOW

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• SpacePlus™: a legnagyobb belső tér 
a sztenderd külső méretek mellett 

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Palacktartó rács, 5 palack helytakarékos 
tárolásához 

• Modern LED-világítás a hűtőben 
• Energiaosztály: A++

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1750x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3600AOX

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér majd 
bennük minden, amit a boltban vagy a piacon 
vásárolt.

Termékjellemzők

• Két extra magas és mély fi ók a friss 
élelmiszerek tárolásához 

• Rozsdamentes acél színű modell, mely 
jól mutat a konyhában 

• SpacePlus® fagyasztófi ók 
• Modern LED-világítás a hűtőben
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1850x595x658

Technikai jellemzők
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Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3600AOW

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér majd 
bennük minden, amit a boltban vagy a piacon 
vásárolt.

Termékjellemzők

• Két extra magas és mély fi ók a friss 
élelmiszerek tárolásához 

• SpacePlus® fagyasztófi ók 
• LED-világítás a hűtőtérben
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1850x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3400AOX

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér majd 
bennük minden, amit a boltban vagy a piacon 
vásárolt.

Termékjellemzők

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Rozsdamentes acél színű modell, mely 
jól mutat a konyhában 

• SpacePlus® fagyasztófi ók 
• LED-világítás a hűtőtérben
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1750x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN3400AOW

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér majd 
bennük minden, amit a boltban vagy a piacon 
vásárolt.

Termékjellemzők

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• SpacePlus® fagyasztófi ók 
• LED-világítás a hűtőtérben
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1750x595x658

Technikai jellemzők
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Hűtés-fagyasztás Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrények

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN2900AOX

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér 
majd bennük minden, amit a boltban vagy 
a piacon vásárolt.

Termékjellemzők

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Rozsdamentes acél színű modell, mely 
jól mutat a konyhában 

• SpacePlus® fagyasztófi ók 
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1540x595x658

Technikai jellemzők

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 

EN2900AOW

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér 
majd bennük minden, amit a boltban vagy 
a piacon vásárolt.

Termékjellemzők

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• SpacePlus™: a legnagyobb belső tér 
a sztenderd külső méretek mellett 

• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1540x595x658

Technikai jellemzők
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Hűtés-fagyasztás Felülfagyasztós kombinált hűtőszekrények

Felülfagyasztós kombinált hűtőszekrény

EJ2801AOX

Tartsa frissen az élelmiszereket, amíg 
fel nem használja őket
Ha ebben a fi ókban tartja a friss zöldségeket 
és gyümölcsöket, akkor a páratartalom- 
szabályozó segítségével minden élelmiszer 
megőrzi friss ízét és állagát.

Termékjellemzők

• Új üvegpolcok – szélesebbek és 
mélyebbek, még kényelmesebb lesz 
a pakolás

• Fél szélességű ajtópolcok – igény szerint 
áthelyezhetőek

• 4 csillagos fagyasztórekesz
• Rozsdamentes acél, ujjlenyomatmentes 

bevonattal 
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1590x545x604

Technikai jellemzők

Felülfagyasztós kombinált hűtőszekrény

EJ2800AOW

Az új polckialakításnak köszönhetően 
kedve szerint pakolhatja be 
az élelmiszereket a hűtőbe.
Az új üvegpolcok szélesebbek és mélyebbek, 
mint elődeik, ezért sokkal kényelmesebben 
tudja bepakolni a hűtőbe az élelmiszereket. 
Kevesebb korlátozás, nagyobb szabadság.

Termékjellemzők

• Fél szélességű ajtópolcok – igény szerint 
áthelyezhetőek

• 4 csillagos fagyasztórekesz
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1590x545x604

Technikai jellemzők

Felülfagyasztós kombinált hűtőszekrény

EJ2300AOX

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• Új üvegpolcok – szélesebbek és 
mélyebbek, még kényelmesebb lesz 
a pakolás

• Fél szélességű ajtópolcok – igény szerint 
áthelyezhetőek

• 4 csillagos fagyasztórekesz
• Rozsdamentes acél, ujjlenyomatmentes 

bevonattal 
• Energiaosztály: A++

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1404x545x604

Technikai jellemzők
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Felülfagyasztós kombinált hűtőszekrény

EJ2300AOW

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
kiváló teljesítményt nyújt, minimális 
energiafogyasztás mellett.

Termékjellemzők

• Új üvegpolcok – szélesebbek és 
mélyebbek, még kényelmesebb lesz 
a pakolás

• Fél szélességű ajtópolcok – igény szerint 
áthelyezhetőek

• 4 csillagos fagyasztórekesz
• Energiaosztály: A++

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1404x545x604

Technikai jellemzők

Felülfagyasztós kombinált hűtőszekrény

EJ2301AOX

Tartsa roppanós frissen 
az élelmiszereket, amíg fel nem 
használja őket
Ha ebben a fi ókban tartja a friss zöldségeket 
és gyümölcsöket, akkor a páratartalom- 
szabályozó segítségével minden élelmiszer 
megőrzi friss ízét és állagát.

Termékjellemzők

• Új üvegpolcok – szélesebbek és 
mélyebbek, még kényelmesebb lesz 
a pakolás

• 4 csillagos fagyasztórekesz
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1404x545x604

Technikai jellemzők

Felülfagyasztós kombinált hűtőszekrény

EJ2301AOW

Tartsa roppanós frissen 
az élelmiszereket, amíg fel nem 
használja őket
Ha ebben a fi ókban tartja a friss zöldségeket 
és gyümölcsöket, akkor a páratartalom- 
szabályozó segítségével minden élelmiszer 
megőrzi friss ízét és állagát.

Termékjellemzők

• Új üvegpolcok – szélesebbek és 
mélyebbek, még kényelmesebb lesz 
a pakolás

• 4 csillagos fagyasztórekesz
• Rozsdamentes acél, ujjlenyomatmentes 

bevonattal 
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1404x545x604

Technikai jellemzők
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Hűtés-fagyasztás Felülfagyasztós kombinált hűtőszekrény/hűtőszekrények

Felülfagyasztós kombinált hűtőszekrény

EJ1800AOW

Az új polckialakításnak köszönhetően 
kedve szerint pakolhatja be az 
élelmiszereket a hűtőbe.
Az új üvegpolcok szélesebbek és mélyebbek, 
mint elődeik, ezért sokkal kényelmesebben 
tudja bepakolni a hűtőbe az élelmiszereket. 
Kevesebb korlátozás, nagyobb szabadság.

Termékjellemzők

• Teljes szélességű, mély polcok – maximális 
helykihasználás

• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1209x496x606

Technikai jellemzők

Hűtőszekrény

ERF4111AOW

A pakolás szabadsága: bármit 
bármelyik polcra 
A FreeStore® rendszer lehetővé teszi, hogy 
a különböző élelmiszerek bármelyik polcon 
egyformán jó helyre kerüljenek. Bárhová 
is teszi őket, frissek és ízletesek maradnak 
egészen a következő heti bevásárlásig.

Termékjellemzők

• FreshZone – 15%-kal alacsonyabb 
hőmérséklet a halak és húsok megfelelő 
tárolásához 

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• TasteGuard® – a szűrő semlegesíti 
a kellemetlen szagokat a hűtőben 

• Bevásárlásfunkció, mely gyorsan 
visszaállítja a hűtőtérben a megfelelő 
hőmérsékletet  

• Modern LED-világítás a hűtőben 
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1850x595x658

Technikai jellemzők

Hűtőszekrény

ERF3301AOX

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér 
majd bennük minden, amit a boltban vagy 
a piacon vásárolt.

Termékjellemzők

• Bevásárlásfunkció, mely gyorsan 
visszaállítja a hűtőtérben a megfelelő 
hőmérsékletet  

• Teljes szélességű, átlátszó fi ók, melyben 
sokáig frissek maradnak a zöldségek 

• Palacktartó rács, 5 palack helytakarékos 
tárolásához 

• Öko mód, a fagyasztott élelmiszerek 
energiatakarékos tárolásához 

• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1540x595x658

Technikai jellemzők
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Hűtőszekrény

ERF3300AOW

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér 
majd bennük minden, amit a boltban vagy 
a piacon vásárolt.

Termékjellemzők

• Teljes szélességű, átlátszó fi ók, melyben 
sokáig frissek maradnak a zöldségek 

• Palacktartó rács, 5 palack helytakarékos 
tárolásához 

• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1540x595x658

Technikai jellemzők

Hűtőszekrény

ERF2400FOW

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér 
majd bennük minden, amit a boltban vagy 
a piacon vásárolt.

Termékjellemzők

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• 4 csillagos fagyasztórekesz
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1250x550x612

Technikai jellemzők

Hűtőszekrény

ERF2500AOW

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér 
majd bennük minden, amit a boltban vagy 
a piacon vásárolt.

Termékjellemzők

• Fiók páratartalom-szabályozással, hogy 
az ételek hosszabb ideig megőrizzék 
frissességüket

• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1250x550x612

Technikai jellemzők
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Hűtés-fagyasztás Hűtőszekrények

Hűtőszekrény

ERF1900FOW

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér 
majd bennük minden, amit a boltban vagy 
a piacon vásárolt.

Termékjellemzők

• Teljes szélességű, átlátszó fi ók, melyben 
sokáig frissek maradnak a zöldségek 

• 4 csillagos fagyasztórekesz
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1050x550x612

Technikai jellemzők

Hűtőszekrény

ERF2000AOW

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér majd 
bennük minden, amit a boltban vagy a piacon 
vásárolt.

Termékjellemzők

• Teljes szélességű, átlátszó fi ók, melyben 
sokáig frissek maradnak a zöldségek 

• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1050x550x612

Technikai jellemzők

Hűtőszekrény

ERT1505FOW

Alacsony energiafogyasztás, 
tökéletes hűtés egy kiváló 
teljesítményű készülékkel
Ez az A++ energiaosztályú készülék 
25 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, 
mint egy A+ besorolású modell. S emellett 
kiváló teljesítményt is nyújt.

Termékjellemzők

• SpacePlus™: a legnagyobb belső tér 
a sztenderd külső méretek mellett 

• Új üvegpolcok – szélesebbek és 
mélyebbek, még kényelmesebb lesz 
a pakolás

• 4 csillagos fagyasztórekesz
• Fél szélességű ajtópolcok – igény szerint 

áthelyezhetőek
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
850x550x612

Technikai jellemzők
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Hűtőszekrény

ERT1606AOW

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér majd 
bennük minden, amit a boltban vagy a piacon 
vásárolt.

Termékjellemzők

• Új üvegpolcok – szélesebbek és 
mélyebbek, még kényelmesebb lesz 
a pakolás

• Fél szélességű ajtópolcok – igény szerint 
áthelyezhetőek

• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
850x550x612

Technikai jellemzők

Hűtőszekrény

ERT1506FOW

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér majd 
bennük minden, amit a boltban vagy a piacon 
vásárolt.

Termékjellemzők

• Új üvegpolcok – szélesebbek és 
mélyebbek, még kényelmesebb lesz 
a pakolás

• 4 csillagos fagyasztórekesz
• Fél szélességű ajtópolcok – igény szerint 

áthelyezhetőek
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
850x550x612

Technikai jellemzők
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Hűtés-fagyasztás Fagyasztószekrény

Termékjellemzők

Ezt az energiatakarékos fagyasztót 
soha nem kell leolvasztani.
Minimális energiafogyasztásának 
köszönhetően ez a környezetbarát 
készülék A+ minősítést kapott. 

Az energiatakarékos, modern LED 
világításnak köszönhetően látni fogja 
azt is, ami a fagyasztó sarkában van 
eldugva.
Egy pillanat alatt felmérheti, mi van 
a fagyasztóban. 

• Gyorshűtés funkció az italok gyors 
hűtéséhez

• Gyorsfagyasztás funkció, mellyel 
az élelmiszerek megőrzik 
vitamintartalmukat, állagukat

• SpacePlus® fagyasztófi ók  
• Fagyasztótér űrtartalma (nettó): 229 l 
• Elektronikus vezérlés LCD-kijelzővel 
• Ajtónyitás: jobb oldali, megfordítható 
• Fagyasztófi ókok: 2 teljes szélességű + 

3 maxi fi ók + 1 fél szélességű, átlátszó 
műanyag

• Fagyasztórekesz-ajtó: átlátszó műanyag 

• Gyorsfagyasztás funkció, mely 
a program végén visszaáll normál 
hőmérsékletre

• Magashőmérséklet-riasztás hang- és 
fényjelzéssel 

• Világítás: LED 
• Riasztás hang- és fényjelzéssel, ha 

nyitva marad az ajtó 
• Zajszint: csupán 42 dB(A) 
• Energiaosztály: A+

Fagyasztószekrény 

EUF2701AOW

Technikai jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1850x595x658
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Fagyasztószekrény

EUF1900AOW

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér majd 
bennük minden, amit a boltban vagy a piacon 
vásárolt.

Termékjellemzők

• Gyorsfagyasztás funkció, mellyel 
az élelmiszerek megőrzik 
vitamintartalmukat, állagukat

• Magashőmérséklet-riasztás fény- és 
hangjelzéssel 

• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1250x545x639

Technikai jellemzők

Fagyasztószekrény

EUF2040AOW

Ezt az energiatakarékos fagyasztót 
soha nem kell leolvasztani.
Ebben a NoFrost rendszerű modellben 
nem rakódik le a jég, ezért nem kell 
leolvasztani. Minimális energiafogyasztásának 
köszönhetően ez a környezetbarát készülék 
A+ minősítést kapott. 

Termékjellemzők

• Gyorsfagyasztás funkció, mellyel 
az élelmiszerek megőrzik 
vitamintartalmukat, állagukat

• Magashőmérséklet-riasztás fényjelzéssel 
• SpacePlus® fagyasztófi ók 
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1540x595x658

Technikai jellemzők

Fagyasztószekrény

EUF2243AOW

Kínálja hidegen az italokat – akár 
pillanatok alatt!
Vágyik már egy üdítő frissítőre? Tegye 
be az italokat a fagyasztóba és aktiválja 
a DrinksChill funkciót. Kellemes, jeges 
érzetűre hűti az italokat rövid idő alatt.

Termékjellemzők

• Gyorsfagyasztás funkció, mellyel 
az élelmiszerek megőrzik 
vitamintartalmukat, állagukat

• Magashőmérséklet-riasztás fényjelzéssel 
• SpacePlus® fagyasztófi ók 
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
1540x595x658

Technikai jellemzők
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Hűtés-fagyasztás Fagyasztószekrények

Fagyasztószekrény

EUT1106AW1

Hozzon ki többet SpacePlus™ 
hűtőszekrényéből!
A SpacePlus™ modelleknek van 
a legnagyobb belső terük, sztenderd külső 
méretek mellett, így kényelmesen elfér majd 
bennük minden, amit a boltban vagy a piacon 
vásárolt.

Termékjellemzők

• SpacePlus® fagyasztófi ók 
• Magashőmérséklet-riasztás fényjelzéssel 
• Energiaosztály: A+

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
850x550x612

Technikai jellemzők
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Hűtés-fagyasztás Fagyasztóládák

Termékjellemzők

A SpacePlus® fagyasztóláda 
maximálisan kihasználja 
a rendelkezésre álló helyet.
A SpacePlus® modellek a rejtett 
kondenzátornak köszönhetően minden 
helyből kihozzák a maximumot. 30 centivel 
kevesebb helyet foglal, mint a korábbi 
modellek, azonos belső űrtartalom mellett.

• Energiaosztály: A+ 
• Magashőmérséklet-riasztás hang- és 

fényjelzéssel 
• Gyorsfagyasztás automata 

kikapcsolással
• Zárható tető
• Belső világítás
• 4 kosár
• Érintőkapcsolós elektronikus vezérlés 
• Vákuumtörő – könnyen nyitható tető 

Fagyasztóláda

EC4201AOW

Technikai jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
868x1325x665
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Fagyasztóláda

EC4200AOW1

A SpacePlus® fagyasztóláda 
maximálisan kihasználja 
a rendelkezésre álló helyet.
A SpacePlus® modellek a rejtett 
kondenzátornak köszönhetően minden 
helyből kihozzák a maximumot. 30 centivel 
kevesebb helyet foglal, s ugyanakkora 
a kapacitása, mint a nagyméretű 
modelleknek.

Termékjellemzők

• Energiaosztály: A+ 
• Rejtett kondenzátor – nem csapódik le 

a nedvesség a készülék hátulján, ezért 
nem rozsdásodik; energiatakarékos 

• Vezérlés típusa: mechanikus 
• Vákuumtörő – könnyen nyitható tető 
• Magashőmérséklet-riasztás (fény)
• Belső világítás
• 4 kosár

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
868x1325x665

Technikai jellemzők

Fagyasztóláda

EC2800AOW1

A SpacePlus® fagyasztóláda 
maximálisan kihasználja 
a rendelkezésre álló helyet.
A SpacePlus® modellek a rejtett 
kondenzátornak köszönhetően minden 
helyből kihozzák a maximumot. 30 centivel 
kevesebb helyet foglal, s ugyanakkora 
a kapacitása, mint a nagyméretű 
modelleknek.

Termékjellemzők

• Energiaosztály: A+ 
• Rejtett kondenzátor – nem csapódik le 

a nedvesség a készülék hátulján, ezért 
nem rozsdásodik; energiatakarékos 

• Vezérlés típusa: mechanikus 
• Vákuumtörő – könnyen nyitható tető
• Magashőmérséklet-riasztás (fény)
• Belső világítás
• 2 kosár 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
876x946x665

Technikai jellemzők

Fagyasztóláda

EC2200AOW1

A SpacePlus® fagyasztóláda 
maximálisan kihasználja 
a rendelkezésre álló helyet.
A SpacePlus® modellek a rejtett 
kondenzátornak köszönhetően minden 
helyből kihozzák a maximumot. 30 centivel 
kevesebb helyet foglal, s ugyanakkora 
a kapacitása, mint a nagyméretű 
modelleknek.

Termékjellemzők

• Energiaosztály: A+ 
• Rejtett kondenzátor – nem csapódik le 

a nedvesség a készülék hátulján, ezért 
nem rozsdásodik; energiatakarékos 

• Vezérlés típusa: mechanikus 
• Vákuumtörő – könnyen nyitható tető 
• Magashőmérséklet-riasztás (fény)
• Belső világítás
• 2 kosár

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
876x806x665

Technikai jellemzők
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Sütés-főzés
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Sütés-főzés
Nagy sütőterű tűzhelyeink tele vannak 
fantasztikus megoldásokkal. Nem kell 
kompromisszumot kötnie sem dizájn, sem 
teljesítmény tekintetében.

Tűzhelyek 

Tűzhelyek  50–56

Mikrohullámú sütők 

Mikrohullámú sütők   58–61
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Egyenletes sütés 
mindenhol
Az UltraFanPlus rendszerrel 
intenzív és egyenletes a sütés. 
Minden egyenletesen sül meg, 
függetlenül attól, hogy hol van 
a sütőtérben.

Tűzhelyek 
Újdonságok 
Azonnal reagáló indukciós lapok és biztonságosan 
megérinthető sütőajtók… Íme, az új tűzhelyek 
néhány fontosabb jellemzője.

Energiamegtakarítás
A legjobb sütőink 10%-kal 
kevesebb energiát 
fogyasztanak, mint 
az A energiaosztályú sütők.*

 *10%-kal kevesebb energiát fogyaszt, 
mint az EU 2002/40/EC direktíva szerint 
meghatározott A energiaosztály határértéke 
(1 kWh a ≥ 65 l kapacitású sütőknél)

Hűvös érintés
Bár a sütőben forróság van, 
a sütő ajtajának külső része 
éppen csak 20 fokkal lesz 
melegebb 
a szobahőmérsékletnél.

Teljes fényár
A spotvilágítás tökéletesen 
bevilágítja az egész sütőteret, így 
mindig látni fogja, hogy áll az étel 
a sütőben, anélkül, hogy 
egyszer is kinyitná a sütőajtót.

Alacsonyabb fogyasztás
Ismerkedjen meg kiemelkedően 
energiatakarékos modelljeinkkel, 
melyek kevesebb energiát 
fogyasztanak, mint 
a hagyományos készülékek.

Kényelmes kiszedni és 
betenni
A teleszkópos sütősínek 
kicsúsznak, így egyszerűen 
beteheti a tepsit vagy akár 
közvetlenül a sütőből is tálalhatja 
az ételeket. A sínek könnyen 
mozgathatók, ezért mindig arra 
a szintre teheti őket, amelyikre 
szeretné.

Sütés-főzés
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6 érv az indukciós 
főzőlapok mellett

Gyorsabban felforr
Egy indukciós főzőlapon 4 perc 
alatt forr fel egy liter víz. Így
főzhet a legkevesebb 
energiafogyasztással.

Rendkívül gyors
– 4,05 perc

  Vasmagos főzőlap
  Elektromos főzőlap
  Indukciós főzőlap

*Electrolux belső teszt

6,4
9 p

.

6,
06

 p
.

4,05 p.

*

1
Gyors: az indukciós főzőlap 
közvetlenül az edényt, s ezáltal 
az ételt melegíti.

2
Vezérlés: azonnal és precízen 
szabályozhatja a hőfokot.

3
Energiatakarékos: csak azt 
melegíti, amit valóban melegíteni 
kell: az edényt.

4
Biztonságos: még ha be is van 
kapcsolva, csak akkor melegít, 
amikor ráteszi az edényt. Nincs 
túlmelegedés – egy hőérzékelő 
gondoskodik erről.

5
Kényelmes: mivel a főzőfelület 
nem forrósodik fel, bármikor 
könnyen letörölheti 
a szennyeződéseket egy nedves 
kendővel.

6
Szép: egy indukciós főzőlap 
minden stílusú konyhában jól 
mutat. 

Katalitikus tisztítás – segít 
a sütőjét tisztán tartani
A katalitikus sütők speciális 
mikroréteggel vannak 
ellátva, melyek felszívják 
a zsírfoltokat a sütés ideje 
alatt, illetve megelőzik 
a zsíros szennyeződések 
lerakódását a sütő felületén. 
Így sütőjének tisztításához 
nem szükséges mosószert 
használnia. Mivel a sütő 
250 ºC-ra melegedik fel 
a tisztítási procedúra alatt, így 
javasolt eltávolítani minden 
egyéb kiegészítőt a sütőből 
a tisztítás ideje alatt.

Mindig ragyogóan tiszta
A professzionális indukciós 
technológiának köszönhetően 
soha nem forrósodik fel 
a főzőfelület. Az ételmaradék 
nem tud ráégni a felületre, így 
egy nedves kendővel könnyen 
letörölhető a lap.

...hogy hogyan segítenek Önnek otthon 
az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai.

Jó tudni...
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Sütés-főzés Tűzhelyek 

Tűzhely

EKI54500OX

Műszaki jellemzők

Termékjellemzők 

Üdvözöljük a professzionális főzés 
világában
Főzzön úgy, ahogy a profi k, ezzel 
az indukciós főzőlapos tűzhellyel. 
Ugyanazok az intelligens megoldások 
segítik Önt – például a precíz hőmérséklet-
szabályozás –, melyeket a profi  séfek is 
nagyra értékelnek.

Legyen minden falat fantasztikusan 
fi nom
A multifunkciós sütőben minden étel 
fantasztikusan fi nom lesz, mert teljesen 
egyenletesen kering a levegő.

• Tűzhely elektromos főzőlappal és sütővel
• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 

mindig kéznél legyenek
• Könnyen tisztítható, sima felületű főzőlap
• Maradékhő-kijelzés
• Katalitikus bevonat a sütőtér két oldalán, 

mely segít tisztán tartani a sütőt
• Teleszkópos sütősín a tepsik egyszerű 

és biztonságos mozgatásához

• Főzőlap típusa: teljes indukciós
• Bal első főzőzóna: indukciós, 

2500 W/1400 W/140 mm
• Bal hátsó főzőzóna: indukciós, 

3700 W/2100 W/210 mm
• Jobb első főzőzóna: indukciós, 

2800 W/1800 W/180 mm
• Jobb hátsó főzőzóna: indukciós, 

2500 W/1400 W/140 mm
• Sütő típusa: elektromos
• Sütőfunkciók: alsó sütés, kiolvasztás, 

légkeverés + felső sütés, grill + felső 
sütés + légkeverés, világítás, körfűtőszál 
+ alsó sütés + légkeverés, körfűtőszál 
+ légkeverés, felső sütés + alsó sütés, 
hőlégkeverés

• Vezérlés a 4 elektromos zónához

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
858x500x600

Indukciós tűzhely
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Tűzhely

EKC54502OX

Kerámialapos tűzhely

Termékjellemzők

• Multifunkciós sütő egyenletes 
hőeloszlással, hogy minden falat 
egyformán süljön át

• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 
mindig kéznél legyenek

• Könnyen tisztítható, sima felületű főzőlap
• Maradékhő-kijelzés
• Teleszkópos sütősín a tepsik egyszerű 

és biztonságos mozgatásához
• Hőfokszabályozó
• Programozható kijelző
• Katalitikus sütőtisztítás
• Elektromos grill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca
• 1 db zsírfelfogó tálca
• 1 db grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
858x500x600

Műszaki jellemzők

Tűzhely

EKC54502OK

Kerámialapos tűzhely

Termékjellemzők

• Multifunkciós sütő egyenletes 
hőeloszlással, hogy minden falat 
egyformán süljön át

• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 
mindig kéznél legyenek

• Könnyen tisztítható, sima felületű főzőlap
• Maradékhő-kijelzés
• Teleszkópos sütősín a tepsik egyszerű 

és biztonságos mozgatásához
• Hőfokszabályozó
• Programozható kijelző
• Katalitikus sütőtisztítás
• Elektromos grill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca
• 1 db zsírfelfogó tálca
• 1 db grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
858x500x600

Műszaki jellemzők

Tűzhely

EKC52500OX

Kerámialapos tűzhely

Termékjellemzők

• Multifunkciós sütő egyenletes 
hőeloszlással, hogy minden falat 
egyformán süljön át

• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 
mindig kéznél legyenek

• Könnyen tisztítható, sima felületű főzőlap
• Maradékhő-kijelzés
• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Hőfokszabályozó
• Biztonsági percszámláló
• Elektromos grill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca
• 1 db grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
858x500x600

Műszaki jellemzők
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Sütés-főzés Tűzhelyek

Tűzhely

EKC51300OW

Kerámialapos tűzhely

Termékjellemzők

• Multifunkciós sütő egyenletes 
hőeloszlással, hogy minden falat 
egyformán süljön át

• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 
mindig kéznél legyenek

• Könnyen tisztítható, sima felületű főzőlap
• Maradékhő-kijelzés
• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Hőfokszabályozó
• Percszámláló
• Elektromos grill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca
• 1 db grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
858x500x600

Műszaki jellemzők

Tűzhely

EKK54503OW

Kombinált tűzhely

Termékjellemzők

• Multifunkciós sütő egyenletes 
hőeloszlással, hogy minden falat 
egyformán süljön át

• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 
mindig kéznél legyenek

• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Egykezes szikragyújtás
• Hőfokszabályozó
• Programozható kijelző
• Elektromos grill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca
• 1 db grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők

Tűzhely

EKK54500OX

Kombinált tűzhely

Termékjellemzők

• Multifunkciós sütő egyenletes 
hőeloszlással, hogy minden falat 
egyformán süljön át

• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 
mindig kéznél legyenek

• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Egykezes szikragyújtás
• Hőfokszabályozó
• Programozható kijelző
• Teleszkópos sütősín
• Elektromos grill
• Sütővilágítás
• 1 db sütőtálca
• 1 db zsírfelfogó tálca
• 1 db grillrács
• Üvegtető

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők
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Tűzhely

EKK52500OX

Kombinált tűzhely

Termékjellemzők

• Multifunkciós sütő egyenletes 
hőeloszlással, hogy minden falat 
egyformán süljön át

• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 
mindig kéznél legyenek

• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Egykezes szikragyújtás
• Hőfokszabályozó
• Biztonsági percszámláló
• Elektromos grill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca
• 1 db grillrács
• Üvegtető

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők

Tűzhely

EKK52500OW

Kombinált tűzhely

Termékjellemzők

• Multifunkciós sütő egyenletes 
hőeloszlással, hogy minden falat 
egyformán süljön át

• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 
mindig kéznél legyenek

• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Egykezes szikragyújtás
• Hőfokszabályozó
• Biztonsági percszámláló
• Elektromos grill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca
• 1 db grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők

Tűzhely

EKK51300OX

Kombinált tűzhely

Termékjellemzők

• Multifunkciós sütő egyenletes 
hőeloszlással, hogy minden falat 
egyformán süljön át

• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 
mindig kéznél legyenek

• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Egykezes szikragyújtás
• Hőfokszabályozó
• Percszámláló
• Elektromos grill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca
• 1 db grillrács
• Üvegtető

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők
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Tűzhely

EKK51300OW

Kombinált tűzhely

Termékjellemzők

• Multifunkciós sütő egyenletes 
hőeloszlással, hogy minden falat 
egyformán süljön át

• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 
mindig kéznél legyenek

• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Egykezes szikragyújtás
• Hőfokszabályozó
• Percszámláló
• Elektromos grill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca
• 1 db grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők

Sütés-főzés Tűzhelyek

Tűzhely

EKG54101OW

Gáztűzhely

Termékjellemzők

• Egykezes szikragyújtás a sütőben is
• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 

mindig kéznél legyenek
• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Teleszkópos sütősín a tepsik egyszerű 

és biztonságos mozgatásához
• Elektromos percszámláló
• Hőfokszabályozó
• Gázgrill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca (egyik alumínium)
• 1 db grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők

Tűzhely

EKG51301OX

Gáztűzhely

Termékjellemzők

• Egykezes szikragyújtás 
• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 

mindig kéznél legyenek
• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Katalitikus sütőtisztítás 
• Multifunkciós sütő
• Percszámláló
• Hőfokszabályozó
• Elektromos grill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca (egyik alumínium)
• 1 db grillrács
• Üvegtető

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők
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Tűzhely

EKG51103OX

Gáztűzhely

Termékjellemzők

• Szikragyújtás a sütőben is
• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 

mindig kéznél legyenek
• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Percszámláló
• Hőfokszabályozó 
• Gázgrill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca (egyik alumínium)
• 1 db grillrács
• Üvegtető

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők

Tűzhely

EKG51103OW

Gáztűzhely

Termékjellemzők

• Szikragyújtás a sütőben is
• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 

mindig kéznél legyenek
• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Percszámláló
• Hőfokszabályozó
• Gázgrill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca (egyik alumínium)
• 1 db grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők

Tűzhely

EKG51102OW

Gáztűzhely

Termékjellemzők

• Egykezes szikragyújtás 
• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 

mindig kéznél legyenek
• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Percszámláló
• Hőfokszabályozó
• Gázgrill
• Forgónyárs
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca (egyik alumínium)
• 1 db grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők
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Sütés-főzés Tűzhelyek

Tűzhely

EKG51101OW

Gáztűzhely

Termékjellemzők

• Egykezes szikragyújtás 
• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 

mindig kéznél legyenek
• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Percszámláló
• Hőfokszabályozó 
• Gázgrill
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca (egyik alumínium)
• 1 db grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők

Tűzhely

EKG51100OW

Gáztűzhely

Termékjellemzők

• Szikragyújtás
• Nagyobb tároló az edényeknek, hogy 

mindig kéznél legyenek
• Könnyen tisztítható, kivehető sütőajtó 
• Percszámláló
• Hőfokszabályozó
• Sütővilágítás
• 2 db sütőtálca (egyik alumínium)
• 1 db grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
855x500x600

Műszaki jellemzők
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Sütés-főzés Mikrohullámú sütők

Mikrohullámú sütő

EMC28950S

Műszaki jellemzők

Termékjellemzők 

Frissen sült kenyér a sütőből
Semmi sem hasonlítható a frissen 
sült kenyérhez. Ebben a kombinált 
mikrohullámú sütőben van egy teljesen 
automata kenyérsütő program, így akár 
minden nap élvezheti a frissen sült kenyér 
fantasztikus ízét.

Gyorsabb vagy nagyobb – attól függ, 
mire van éppen szüksége
Akár a mikrohullámú sütés gyorsaságára, 
akár extra sütőtérre van szüksége, ez 
a mikrohullámú sütő segít Önnek. Még 
hagyományos sütésre is képes.

• 28 literes sütőtér
• Automatikus kiolvasztó- 

és főzőprogramok
• Digitális kijelző 
• 3 hasznos program: kiolvasztás, főzés 

és melegen tartás 

• Ajtónyitás: nyomógombbal 
• Sütési módok: légkeverés, grill, 

mikrohullám, mikrohullám és légkeverés, 
mikrohullám és grill 

• Mikrohullám-teljesítmény: 900 watt, 
5 fokozat

• Grillteljesítmény: 1100 watt
• Sütéshőmérséklet: 140–230 °C
• Automatikus kiolvasztás súly alapján 
• Hangjelzés a program végén 
• Automatikus programok súly alapján 
• Vezérlőgomb a teljesítményfokozat 

beállításához 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
320x530x467
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Mikrohullámú sütő

EMS28201OW

Termékjellemzők

• Kétfunkciós sütő grillezéshez és 
mikrózáshoz 

• Digitális kijelző 
• Ajtónyitás: nyomógombbal 
• Sütési módok: grill, mikrohullám, 

mikrohullám és grill 
• Mikrohullám-teljesítmény: 900 watt, 

6 fokozat
• Grillteljesítmény: 1000 watt
• Automatikus kiolvasztás súly alapján 
• Automatikus programok súly alapján 
• 28 literes sütőtér
• Belső világítás
• Kivehető forgótányér
• Extra tartozék: grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
318x519x458

Műszaki jellemzők

Mikrohullámú sütő

EMS20300OX

Termékjellemzők

• Rozsdamentes acél kivitel
• Átlátható, intuitív vezérlőgombok 

a programok egyszerű beállításához 
• Digitális kijelző 
• Ajtónyitás: fogantyúval 
• Sütési módok: grill, mikrohullám, 

mikrohullám és grill 
• Mikrohullám-teljesítmény: 800 watt, 

5 fokozat
• Grillteljesítmény: 1000 watt
• Automatikus kiolvasztás súly alapján 
• Automatikus programok súly alapján 
• 19 literes sütőtér
• Belső világítás
• Kivehető forgótányér
• Extra tartozék: grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
280x416 x 367

Műszaki jellemzők
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Mikrohullámú sütő

EMS21200W

Termékjellemzők

• LED-kijelző, forgó- és nyomógombos 
vezérlés 

• Ajtónyitás: nyomógombbal 
• Sütési módok: mikrohullám
• Mikrohullám-teljesítmény: 800 watt, 

6 fokozat
• Automatikus kiolvasztás súly alapján 
• 21 literes sütőtér
• Belső világítás
• Re-turntable: kiindulási pozíció funkció
• Öko üzemmód: stand-by állapotban 

nincs energiafogyasztás

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
287x485x422

Műszaki jellemzők

Sütés-főzés Mikrohullámú sütők

Mikrohullámú sütő

EMS21400W

Termékjellemzők

• LED-kijelző, forgó- és nyomógombos 
vezérlés 

• Ajtónyitás: nyomógombbal 
• Sütési módok: grill, mikrohullám, 

mikrohullám és grill 
• Mikrohullám-teljesítmény: 800 watt, 

11 fokozat
• Grillteljesítmény: 1000 watt
• Automatikus kiolvasztás súly alapján 
• 21 literes sütőtér
• Belső világítás
• Re-turntable: kiindulási pozíció funkció
• Öko üzemmód: stand-by állapotban 

nincs energiafogyasztás
• Extra tartozék: grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
287x485x422

Műszaki jellemzők

Mikrohullámú sütő

EMS21400S

Termékjellemzők

• Ezüst szín
• LED-kijelző, forgó- és nyomógombos 

vezérlés 
• Ajtónyitás: nyomógombbal 
• Sütési módok: grill, mikrohullám, 

mikrohullám és grill 
• Mikrohullám-teljesítmény: 800 watt, 

11 fokozat
• Grillteljesítmény: 1000 watt
• Automatikus kiolvasztás súly alapján 
• 21 literes sütőtér
• Belső világítás
• Re-turntable: kiindulási pozíció funkció
• Öko üzemmód: stand-by állapotban 

nincs energiafogyasztás
• Extra tartozék: grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
287x485x422

Műszaki jellemzők
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Mikrohullámú sütő

EMS20400S

Termékjellemzők

• Ezüst szín
• LED-kijelző, forgó- és nyomógombos 

vezérlés 
• Ajtónyitás: nyomógombbal 
• Sütési módok: grill, mikrohullám, 

mikrohullám és grill 
• Mikrohullám-teljesítmény: 800 watt, 

5 fokozat
• Grillteljesítmény: 1000 watt
• Automatikus kiolvasztás súly alapján 
• Automatikus programok súly alapján 
• 21 literes sütőtér
• Belső világítás
• Kivehető forgótányér
• Extra tartozék: grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
287x485x410

Műszaki jellemzők

Mikrohullámú sütő

EMS20200W

Termékjellemzők

• LED-kijelző, forgó- és nyomógombos 
vezérlés 

• Ajtónyitás: nyomógombbal 
• Sütési módok: mikrohullám
• Mikrohullám-teljesítmény: 800 watt, 

5 fokozat
• Automatikus kiolvasztás súly alapján 
• Automatikus programok súly alapján
• 21 literes sütőtér
• Belső világítás
• Kivehető forgótányér

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
287x485x410

Műszaki jellemzők

Mikrohullámú sütő

EMS20400W

Termékjellemzők

• LED-kijelző, forgó- és nyomógombos 
vezérlés 

• Ajtónyitás: nyomógombbal 
• Sütési módok: grill, mikrohullám, 

mikrohullám és grill 
• Mikrohullám-teljesítmény: 800 watt, 

5 fokozat
• Grillteljesítmény: 1000 watt
• Automatikus kiolvasztás súly alapján 
• Automatikus programok súly alapján 
• 21 literes sütőtér
• Belső világítás
• Kivehető forgótányér
• Extra tartozék: grillrács

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
287x485x410

Műszaki jellemzők
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Mosogatás

62



63

Mosogatás
Pakoljon be mindent új Electrolux 
mosogatógépébe, és pihenjen. Ezek 
a gépek a valós életre lettek tervezve.

A piktogramok magyarázata a belső borítón található.

Mosogatógépek

60 cm széles mosogatógépek 68–70

45 cm széles mosogatógépek 71–72

Kompakt mosogatógépek 73
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Mosogatógépek
Újdonságok
Bármekkora kihívásnak is tűnik, az Electrolux 
mosogatógépek elvégzik a mosogatást Ön helyett. 
Íme, néhány fontos tudnivaló új, Inspiration 
mosogatógépeinkről.

Bízza az egészet 
a mosogatógépre! 
Használja az automata 
programot, ha azt szeretné, 
hogy mindig ragyogóan tiszták 
legyenek az edényei. Csak 
válassza az automata 
programot, s a gép felméri 
a töltetet, és beállítja a megfelelő 
hőmérsékletet, illetve a program 
időtartamát.

Gyors és rugalmas pakolás
Emelje feljebb vagy állítsa lejjebb 
könnyedén a RealLife™ 
kosarakat. Használja 
a SoftSpikes® pohárrögzítő 
gumitüskéket és az állítható 
tányértartó rekeszeket.

Mosogatás

Elmentheti 
„kedvenc” 
programjait

A MyFavourite opcióval 
elmentheti a leggyakrabban 
használt programokat, így 
másodpercek alaltt indíthatja 
a készüléket.
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FlexiWash®

Eltérő hőmérsékletű 
mosogatás a felső és alsó 
kosárban. A felső kosárban 
lévő poharakat kíméletesen, 
míg az alul lévő edényeket 
alaposabban, magasabb 
hőfokon tisztítja  a program.

Tiszta edények akár fele 
annyi idő alatt 
Használja a TimeSaver opciót. 
Ennek beállításával akár felére 
csökkenthető a mosogatási idő, 
oly módon, hogy ez nem megy 
a teljesítmény rovására. 

Xtra Power
Professzionális tisztaság, 
a legpiszkosabb edényeknél is.
A víznyomást ennél 
a programnál 40%-kal 
megnöveltük.

60 fokos 
g yorsprogram
A legjobb program, amelyet 
egy A energiaosztályú modell 
kínálhat. 30 perc alatt mos 
tisztára fél töltetnyi edényt. 

Automatikus ajtónyitás
Hatékonyabb szárítás, kevesebb 
energiafogyasztással; a gép 
ajtaja automatikusan kinyílik 
a program végén. Az  A+++ 
modelleknél.

Alacsonyabb számla
Rendkívül víz- és 
energiatakarékos. Plusz, 
az AutoOff funkció kikapcsolja 
a gépet a program végén (nem 
marad készenléti üzemmódban).

Minden Electrolux 
mosogatógépben található 
meleg vizes csatlakozás. 
Amennyiben Ön valamilyen 
alternatív energiával melegíti 
a vizet, akár 60%-ot is 
megtakaríthat az Energysaver 
opcióval.

Csendes teljesítmény
Alig hangosabb, mint 
a suttogás; csendesebb, mint 
egy átlagos beszélgetés.
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vs.

Hagyományos 
vízkar

RealLife™ FlexiSpray 
vízkar

Mosogatógépek
Jó tudni, hogy…
...hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration 
termékcsalád innovatív megoldásai.

Mosogatás
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...a piszkos edények 

98%-a
íg y néz ki.

Nem túl nehéz feladat
A dupla forgású FlexiSpray 
vízkar tökéletesen tisztára mos 
mindent – előöblítés vagy 
előzetes mosogatás nélkül. Még 
a vasárnapi sült nyomainak 
eltüntetése sem jelent gondot.

Mindent bele
A RealLife™ modellek tesztek 
során is bizonyították, hogy 
mindennapi használat során is 
mindig a legjobb eredményt érik 
el.* Fazekak, lábosok... pakoljon 
be nyugodtan mindent.

Mindannyian tudjuk... 

Még nagyobb rugalmasság
A RealLife™ mosogatógépek 
kosarai rendkívül nagyok, ezért 
bepakolhatja a nagy tányérokat, 
hosszú szárú poharakat és 
a nagyobb lábosokat is. S bár 
extra nagy a belső tér, a külső 
méretek nem változtak, ezért 
a RealLife™ mosogatógépet gond 
nélkül elhelyezheti konyhájában.

Hagyományos 
tér

RealLife®

XXL tér

Hagyományos töltet

RealLife® töltet

* A független német LGA Teszt Intézet igazolta, hogy a RealLife™ termékcsalád 
modelljei mindennapos használat során jobb eredményt érnek el a bepakolást és 
a tisztítás hatékonyságát illetően. 

Tudta Ön...?
A közhiedelemmel ellentétben 
a mosogatógép átlagosan 
kevesebb vizet és energiát 
fogyaszt, mint a kézi mosogatás.

10 liter kontra 103 liter 1,5 kwh kontra 2,5 kwh

 Gépi mosogatás
 Kézi mosogatás

Nem kell találgatnia, hogy 
melyik a megfelelő program
Az automata program minden 
töltethez automatikusan beállítja 
a megfelelő jellemzőket, így 
edényei mindig ragyogóan 
tiszták lesznek.

Az automata program 45–70 °C 
közötti hőmérsékleten dolgozik, 
és csupán 8 liter vizet fogyaszt 
(töltettől függően). Mindezt egy 
gombnyomásra.

Intelligens érzékelők figyelik 
a mosogatás folyamatát, 
hogy az eredmény tökéletes 
legyen.

A Bonni Egyetem tanulmánya – Németország, Olaszország, Svédország, Egyesült 
Királyság 2008, plusz egyéb megfi gyelésen alapuló kutatás Európában.

Vízfog yasztás Energiafog yasztás
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Mosogatás Mosogatógépek

Mosogatógép

ESF6800ROX

Műszaki jellemzők

Termékjellemzők 

Ez a készülék mindent alaposan 
tisztára mos.
Ne hagyja, hogy a mosogatógép 
befolyásolja, milyen edényt használjon 
a főzéshez! A készülék egyedülálló 
RealLife™ mosogatórendszere tökéletesen 
tisztára mos minden edényt.

• A+++ energiaosztály, a legjobb a piacon
• FlexiLift, állítható felső kosár 

(megpakolva is)
• TimeSaver programrövidítő opció
• AutoFlex program – szenzorok fi gyelik 

a víz szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást

• AutoOff – automatikus kikapcsolás
• Inverter motor – csendes, hatékony, 

energiatakarékos
• My Favourite opció
• Belső világítás
• Automatikus ajtónyitás a program végén
• Rozsdamentes acél ajtó és kezelőfelület, 

ezüst színű oldalak
• Érintőkapcsolós, grafi kus kezelőpanel
• 8 program, 6 hőmérséklet
• Programok: automata 45-70 °C, 

Eco 50 °C, FlexiWash, üveg 45 °C, 
intenzív 70 °C, 60 perc, 30 perc 60 °C, 
öblítéstartás

• FlexiSpray szatelit szórókar
• Felső zuhany
• Pohárrögzítő gumitüskék
• XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• XtraPower opció
• Energiaosztály (2010/30/EC): A+++
• Zajszint: csupán 39 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 10,2 l és 

0,82 kWh az Eco 50 programnál
• AquaControl érzékelővel
• Só- és öblítőszint-kijelzés

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x596x610

FlexiWash®
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Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép

ESF6710ROW ESF6630ROK ESF6550ROX

Ez a készülék mindent alaposan 
tisztára mos.
Ne hagyja, hogy a mosogatógép 
befolyásolja, milyen edényt használjon 
a főzéshez! A készülék egyedülálló 
RealLife™ mosogatórendszere  tisztára 
mos minden edényt.

Ez a készülék mindent alaposan 
tisztára mos.
Ne hagyja, hogy a mosogatógép 
befolyásolja, milyen edényt használjon 
a főzéshez! A készülék egyedülálló 
RealLife™ mosogatórendszere  tisztára 
mos minden edényt.

Ez a készülék mindent alaposan 
tisztára mos.
Ne hagyja, hogy a mosogatógép 
befolyásolja, milyen edényt használjon 
a főzéshez! A készülék egyedülálló 
RealLife™ mosogatórendszere  tisztára 
mos minden edényt.

Termékjellemzők Termékjellemzők Termékjellemzők

• A++ energiaosztály, az egyik legjobb 
a piacon

• FlexiLift, állítható felső kosár 
(megpakolva is)

• TimeSaver programrövidítő opció
• AutoFlex program – szenzorok fi gyelik 

a víz szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást

• AutoOff – automatikus kikapcsolás
• Inverter motor – csendes, hatékony, 

energiatakarékos
• My Favourite opció
• Belső világítás
• Érintőkapcsolós kezelőpanel
• 7 program, 6 hőmérséklet
• Programok: AutoFlex, Eco 50 °C, 

FlexiWash, intenzív 70 °C, 60 perc, 
30 perc 60 °C, öblítéstartás

• FlexiSpray szatelit szórókar
• Felső zuhany
• Pohárrögzítő gumitüskék
• XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• XtraPower opció
• Energiaosztály (2010/30/EC): A++
• Zajszint: csupán 43 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 10,2 l és 

0,92 kWh az Eco 50 programnál
• AquaControl érzékelővel
• Só- és öblítőszint-kijelzés

• A++ energiaosztály, az egyik legjobb 
a piacon

• FlexiLift, állítható felső kosár 
(megpakolva is)

• TimeSaver programrövidítő opció
• AutoFlex program – szenzorok fi gyelik 

a víz szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást

• AutoOff – automatikus kikapcsolás
• Inverter motor – csendes, hatékony, 

energiatakarékos
• My Favourite opció
• Fekete
• Nagy, 3 karakteres kijelző
• 6 program, 5 hőmérséklet
• Programok: AutoFlex, Eco 50 °C, 

FlexiWash, intenzív 70 °C, 30 perc 
60 °C, öblítéstartás

• FlexiSpray szatelit szórókar
• Felső zuhany
• Pohárrögzítő gumitüskék
• XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• Energiaosztály (2010/30/EC): A++
• Zajszint: csupán 44 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 10,2 l és 

0,92 kWh az Eco 50 programnál
• AquaControl érzékelővel
• Só- és öblítőszint-kijelzés

• FlexiLift, állítható felső kosár 
(megpakolva is)

• AutoFlex program – szenzorok fi gyelik 
a víz szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást

• AutoOff – automatikus kikapcsolás
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• My Favourite opció
• Rozsdamentes acél ajtó és kezelőfelület, 

ezüst színű oldalak
• 3 karakteres kijelző
• 6 program, 4 hőmérséklet
• Programok: AutoFlex, Eco 50 °C, 

üveg 45 °C, intenzív 70 °C, 30 perc 
60 °C, öblítéstartás

• FlexiSpray szatelit szórókar
• Felső zuhany
• Pohárrögzítő gumitüskék
• XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
• Energiaosztály (2010/30/EC): A+
• Zajszint: csupán 48 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 10 l és 1,03 

kWh az Eco 50 programnál
• AquaControl érzékelővel
• Só- és öblítőszint-kijelzés

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x596x610

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x596x610

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x596x610

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők
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Mosogatás Mosogatógépek

Mosogatógép

ESF3651LOW

Egyszerű programválasztás.
A nyomógombokkal gyorsan és pontosan 
beállíthatja a megfelelő programokat. 
A kijelzőn pedig nyomon követheti, hogy áll 
a program.

Termékjellemzők

• FlexiLift, állítható felső kosár 
(megpakolva is)

• AutoFlex program – szenzorok fi gyelik 
a víz szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást

• AutoOff – automatikus kikapcsolás
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• 3 karakteres kijelző
• 6 program, 4 hőmérséklet
• Programok: AutoFlex, Eco 50 °C, 

intenzív 70 °C, 60 perc, 30 perc 60 °C, 
öblítéstartás

• Energiaosztály (2010/30/EC): A+
• Zajszint: csupán 47 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 12,2 l és 

1,03 kWh az Eco 50 programnál
• AquaControl érzékelővel
• Só- és öblítőszint-kijelzés

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x610

Műszaki jellemzők

Mosogatógép Mosogatógép

ESF6550ROW ESF3651LOX

Ez a készülék mindent alaposan 
tisztára mos.
Ne hagyja, hogy a mosogatógép 
befolyásolja, milyen edényt használjon 
a főzéshez! A készülék egyedülálló 
RealLife™ mosogatórendszere  tisztára 
mos minden edényt.

Egyszerű programválasztás.
A nyomógombokkal gyorsan és pontosan 
beállíthatja a megfelelő programokat. 
A kijelzőn pedig nyomon követheti, hogy áll 
a program.

Termékjellemzők Termékjellemzők

• FlexiLift, állítható felső kosár 
(megpakolva is)

• AutoFlex program – szenzorok fi gyelik 
a víz szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást

• AutoOff – automatikus kikapcsolás
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• My Favourite opció
• 3 karakteres kijelző
• 6 program, 4 hőmérséklet
• Programok: AutoFlex, Eco 50 °C, üveg 

45 °C, intenzív 70 °C, 30 perc 60 °C, 
öblítéstartás

• FlexiSpray szatelit szórókar
• Felső zuhany
• Pohárrögzítő gumitüskék
• XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
• Energiaosztály (2010/30/EC): A+
• Zajszint: csupán 48 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 10 l és 1,03 kWh 

az Eco 50 programnál
• AquaControl érzékelővel
• Só- és öblítőszint-kijelzés

• FlexiLift, állítható felső kosár 
(megpakolva is)

• AutoFlex program – szenzorok fi gyelik 
a víz szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást

• AutoOff – automatikus kikapcsolás
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• Rozsdamentes acél ajtó és kezelőfelület
• 3 karakteres kijelző
• 6 program, 4 hőmérséklet
• Programok: AutoFlex, Eco 50 °C, intenzív 

70 °C, 60 perc, 30 perc 60 °C, öblítéstartás
• Energiaosztály (2010/30/EC): A+
• Zajszint: csupán 47 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 12,2 l és 1,03 

kWh az Eco 50 programnál
• AquaControl érzékelővel
• Só- és öblítőszint-kijelzés

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x596x610

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x610

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők
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Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép

ESF3621LOX ESF6200LOW ESF4700ROW

Egyszerű programválasztás.
Az intuitív kezelőpanellel igazán egyszerű 
lesz kezelni a mosogatógépet. A forgó- 
és nyomógombok segítségével gyorsan 
beállíthat minden funkciót.

Egyszerű programválasztás.
Az intuitív kezelőpanellel igazán egyszerű 
lesz kezelni a mosogatógépet. A forgó- 
és nyomógombok segítségével gyorsan 
beállíthat minden funkciót.

A mosogatógép, mely az Ön 
igényeihez igazodik.
Használja nyugodtan azokat az edényeket, 
melyekre szüksége van – minden be fog 
férni a mosogatógépbe.

Termékjellemzők Termékjellemzők Termékjellemzők

• LED-kijelzők
• 30 perces gyorsprogram
• Késleltetett indítás: 1-3 óra
• Rozsdamentes acél ajtó és kezelőfelület
• 5 program, 4 hőmérséklet
• Programok: Eco 50 °C, intenzív 70 °C, 

normál 65 előöblítéssel, 30 perc 60 °C, 
öblítéstartás

• Energiaosztály (2010/30/EC): A
• Zajszint: csupán 49 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 15,5 l és 

1,14 kWh az Eco 50 programnál
• AquaControl
• Só- és öblítőszint-kijelzés

• LED-kijelzők
• 30 perces gyorsprogram
• Késleltetett indítás: 1-3 óra
• 5 program, 3 hőmérséklet
• Programok: Eco 50 °C, intenzív 70 °C, 

normál 65 előöblítéssel, 30 perc 60 °C, 
öblítéstartás

• Energiaosztály (2010/30/EC): A
• Zajszint: csupán 51 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 15,5 l és 

1,14 kWh az Eco 50 programnál
• AquaControl
• Só- és öblítőszint-kijelzés

• FlexiLift, állítható felső kosár 
(megpakolva is)

• TimeSaver programrövidítő opció
• AutoFlex program – szenzorok fi gyelik 

a víz szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást

• AutoOff – automatikus kikapcsolás
• Inverter motor – csendes, hatékony, 

energiatakarékos
• My Favourite opció
• Érintőkapcsolós kezelőpanel
• 7 program, 6 hőmérséklet
• Programok: AutoFlex, Eco 50 °C, 

FlexiWash, intenzív 70 °C, 60 perc, 30 perc 
60 °C, öblítéstartás

• FlexiSpray szatelit szórókar
• Felső zuhany
• Pohárrögzítő gumitüskék
• XtraPower opció
• Energiaosztály (2010/30/EC): A++
• Zajszint: csupán 45 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 8,9 l és 0,7 kWh 

az Eco 50 programnál
• AquaControl rendszer
• Só- és öblítőszint-kijelzés

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x610

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x610

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x446x610

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők
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Mosogatás Mosogatógépek

Mosogatógép

ESF4500ROW

A mosogatógép, mely az Ön 
igényeihez igazodik.
Használja nyugodtan azokat az edényeket, 
melyekre szüksége van – minden be fog 
férni a mosogatógépbe.

Termékjellemzők

• FlexiLift, állítható felső kosár 
(megpakolva is)

• 30 perces gyorsprogram
• AutoFlex program – szenzorok fi gyelik 

a víz szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást

• AutoOff – automatikus kikapcsolás
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• My Favourite opció
• 3 karakteres kijelző
• 6 program, 4 hőmérséklet
• Programok: AutoFlex, Eco 50 °C, üveg 

45 °C, intenzív 70 °C, 30 perc 60 °C, 
öblítéstartás

• FlexiSpray szatelit szórókar
• Felső zuhany
• Pohárrögzítő gumitüskék
• Energiaosztály (2010/30/EC): A
• Zajszint: csupán 49 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 8,9 l és 

0,89 kWh az Eco 50 programnál
• AquaControl rendszer
• Só- és öblítőszint-kijelzés

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x446x610

Műszaki jellemzők

Mosogatógép

ESF4600ROX

A mosogatógép, mely az Ön 
igényeihez igazodik.
Használja nyugodtan azokat az edényeket, 
melyekre szüksége van – minden be fog 
férni a mosogatógépbe.

Termékjellemzők

• FlexiLift, állítható felső kosár 
(megpakolva is)

• TimeSaver programrövidítő opció
• AutoFlex program – szenzorok fi gyelik 

a víz szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást

• AutoOff – automatikus kikapcsolás
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• My Favourite opció
• Rozsdamentes acél ajtó és kezelőfelület, 

ezüst színű oldalak
• Nagy, 3 karakteres kijelző
• 6 program, 4 hőmérséklet
• Programok: AutoFlex, Eco 50 °C, üveg 

45 °C, intenzív 70 °C, 30 perc 60 °C, 
öblítéstartás

• FlexiSpray szatelit szórókar
• Felső zuhany
• Pohárrögzítő gumitüskék
• Energiaosztály (2010/30/EC): A+
• Zajszint: csupán 45 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 8,9 l és 0,79 kWh 

az Eco 50 programnál
• AquaControl rendszer
• Só- és öblítőszint-kijelzés

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x446x610

Műszaki jellemzők

Mosogatógép

ESF4500ROS

A mosogatógép, mely az Ön 
igényeihez igazodik.
Használja nyugodtan azokat az edényeket, 
melyekre szüksége van – minden be fog 
férni a mosogatógépbe.

Termékjellemzők

• FlexiLift, állítható felső kosár 
(megpakolva is)

• 30 perces gyorsprogram
• AutoFlex program – szenzorok fi gyelik 

a víz szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást

• AutoOff – automatikus kikapcsolás
• Késleltetett indítás: 1-24 óra
• My Favourite opció
• Ezüst színű ajtó és kezelőfelület
• 3 karakteres kijelző
• 6 program, 4 hőmérséklet
• Programok: AutoFlex, Eco 50 °C, üveg 

45 °C, intenzív 70 °C, 30 perc 60 °C, 
öblítéstartás

• FlexiSpray szatelit szórókar
• Felső zuhany
• Pohárrögzítő gumitüskék
• Energiaosztály (2010/30/EC): A
• Zajszint: csupán 49 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 8,9 l és 0,89 

kWh az Eco 50 programnál
• AquaControl rendszer
• Só- és öblítőszint-kijelzés

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x446x610

Műszaki jellemzők
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Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép

ESF2300OW ESF2300OK ESF2300OH

Kompakt mosogatógép, kis 
háztartásokba.
Kis méretének köszönhetően kényelmesen 
elfér a konyhapulton, és tisztára mossa 
a napközben használt edényeket.

Kompakt mosogatógép, kis 
háztartásokba.
Kis méretének köszönhetően kényelmesen 
elfér a konyhapulton, és tisztára mossa 
a napközben használt edényeket.

Kompakt mosogatógép, kis 
háztartásokba.
Kis méretének köszönhetően kényelmesen 
elfér a konyhapulton, és tisztára mossa 
a napközben használt edényeket.

Termékjellemzők Termékjellemzők Termékjellemzők

• Nagy kapacitás, kompakt kivitel (6 teríték)
• Késleltetett indítás: 1-19 óra
• Auto program – szenzorok fi gyelik a víz 

szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást (auto program)

• 3 karakteres kijelző
• 6 program, 4 hőmérséklet
• Programok: auto 45-70, Eco 55, üveg 

40 °C, intenzív 70 °C, gyors 50 °C, 
öblítéstartás

• Energiaosztály (2010/30/EC): A
• Zajszint: csupán 48 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 7,5 l, 0,64 kWh 

az Eco 55 programnál előöblítéssel
• Evőeszköztartó kosár
• Só- és öblítőszint-kijelzés

• Nagy kapacitás, kompakt kivitel (6 teríték)
• Késleltetett indítás: 1-19 óra
• Auto program – szenzorok fi gyelik a víz 

szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást (auto program)

• Fekete
• 3 karakteres kijelző
• 6 program, 4 hőmérséklet
• Programok: auto 45-70, Eco 55, üveg 

40 °C, intenzív 70 °C, gyors 50 °C, 
öblítéstartás

• Energiaosztály (2010/30/EC): A
• Zajszint: csupán 48 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 7,5 l, 0,64 kWh 

az Eco 55 programnál előöblítéssel
• Evőeszköztartó kosár
• Só- és öblítőszint-kijelzés

• Nagy kapacitás, kompakt kivitel (6 teríték)
• Késleltetett indítás: 1-19 óra
• Auto program – szenzorok fi gyelik a víz 

szennyezettségét és ahhoz igazítják 
a vízfogyasztást (auto program)

• Piros
• 3 karakteres kijelző
• 6 program, 4 hőmérséklet
• Programok: auto 45-70, Eco 55, üveg 

40 °C, intenzív 70 °C, gyors 50 °C, 
öblítéstartás

• Energiaosztály (2010/30/EC): A
• Zajszint: csupán 48 dB (IEC 60704-3)
• Víz- és energiafogyasztás: 7,5 l, 0,64 kWh 

az Eco 55 programnál előöblítéssel
• Evőeszköztartó kosár
• Só- és öblítőszint-kijelzés

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
447x545x515

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
447x545x515

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
447x545x515

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők
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Mosás, szárítás
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Szárítógépek

Szárítógépek  98–100

Mosógépek

Elöltöltős mosógépek 80–86

Felültöltős mosógépek  87–91

Mosó-szárító gép 92

Mosás
Mosógépeink és szárítógépeink 
kíméletesen bánnak a legfinomabb 
ruhaneműivel is 

A piktogramok magyarázata a belső borítón található.
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Mosógépek
Újdonságok
Az új mosógépek legfőbb jellemzői.

Woolmark gold 
mosóprogram
A legnagyobb lelki nyugalommal 
tisztíthatja gyapjúruháit 
a Woolmark tanúsítvánnyal 
rendelkező mosógépben.

Jobb, mint valaha: 
SteamSystem 
(gőzprogramos) modellek
A professzionális mosodák gőzt 
használnak a ruhák 
felfrissítéséhez és a gyűrődések 
eltávolításához. A frissítő és 
gyűrődésmentesítő 
gőzprogramokkal Ön is 
megteheti ezt otthon, egy 
gombnyomással.

Mosás, szárítás

Újdonság: 
felültöltős mosógép 
7 kg töltettel! 

Felültöltős mosógépeink 
most először 7 kg-os 
töltetmennyiséggel is 
kaphatók! 

Szövetkímélő dob
Az XXL méretű, speciális 
mintázatú dob gondoskodik 
arról, hogy a ruhák jó 
formában maradjanak.

7
KG
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Súlyérzékelő – mosószer- 
adagolás javaslattal
A mosógép a töltet mennyisége 
alapján jelzi, hogy mennyi 
mosószerre van szükség 
a ruhák mosásához. Nincs 
túlmosás, és a mosószert is 
pontosan lehet adagolni, ezzel 
pénzt takaríthat meg.  

A legfejlettebb inverter 
technológia
Megbízható, csendes és 
energiatakarékos.  
2013. január 2-ától az Electrolux 
10 év garanciát vállal az inverter 
motorral szerelt Electrolux 
márkájú mosógépek és 
szárítógépek motorjára.

10 kg kapacitás 
(elöltöltős modell)
A mosógép a töltet 
mennyiségének megfelelő 
energiát és vizet használ.

MyFavouritePlus
Egyszerűbb és gyorsabb. 
Beprogramozhatja az Ön által 
leggyakrabban használt 
mosóprogramokat.
Egyedülálló a piacon.

A+++–20%*
Az Electrolux legjobb 
energiaosztályú mosógépe. 

*20%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint 
az EU 1061/2010 direktíva szerint 
meghatározott A+++ (EEI 46) energiaosztály 
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Mosás, szárítás

Mosógépek
Jó tudni…
...hogy hogyan segítenek Önnek otthon 
az Inspiration termékcsalád innovatív megoldásai.
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Mennyi mosószer 
szükséges?
Majd jelzi azt is, hogy a bepakolt 
töltet kimosásához mennyi 
mosószerre van szükség 
(ml-ben). Így valóban csak annyi 
mosószert tesz majd a gépbe, 
amennyire feltétlenül szükség 
van.

Súlyérzékelő
Kijelzi, hogy mennyi ruha lett 
bepakolva a gépbe, és hogy 
mekkora az adott program 
maximális kapacitása.

Intelligens LED-kijelző 
fehér karakterekkel.

Time Manager
Ön döntheti el, mennyi ideig 
tartson a mosás.

Észre fogja venni 
a különbséget
A gőz mélyen behatol a szövet 
szálaiba, eltávolítja a szagokat, 
a gyűrődéseket, és felfrissíti 
az anyagot.

Viseltes és gyűrött

Friss és újszerű

1
3in1: mos, gyűrődésmentesít, 
frissít 
Mossa ki ruháit, ahogy szokta. 
Majd válasszon egy 
gőzprogramot a gyűrődések 
eltávolításához és a ruhák 
felfrissítéséhez.

2
Ruhái megkapják azt 
a törődést, amit 
megérdemelnek
A gőz nagyon kíméletes 
a textíliához. Segít, hogy a ruhák 
sokáig úgy nézzenek ki, mintha 
újak lennének.

3
Kevesebb vasalás
A gőz csökkenti a gyűrődéseket 
és ráncokat. Lesz olyan holmi, 
amit nem is kell majd vasalni. 

4
Ritkábban kell tisztítóba vinni 
ruháit
Gyorsabb és sokkal 
természetesebb módja a ruhák 
felfrissítésének, és a tisztító 
költségét is megspórolhatja. 
Felfrissítheti, sőt még ki is 
tisztíthatja a dryclean címkével 
ellátott ruháit otthon.

5
Nincs vegyszer 
A gőzprogrammal 
természetesen és kíméletesen 
frissítheti fel otthon  ruháit.

5 érv az Electrolux 
SteamSystem gőzprogramos 
mosógépei mellett

Electrolux Time Manager 
Csak 15 perce van, hogy 
kimossa az esti szerelését? 
Nem probléma. 
Ezzel a funkcióval saját 
időbeosztásához igazíthatja 
a program hosszát – lerövidítheti 
a programot, ha épp siet, de 
meg is nyújthatja, ha nagyon 
koszos a mosnivaló.

EcoInfo™
Az EcoInfo™ egy 1-től 6-ig 
skálán megmutatja, hogy 
a kiválasztott program 
mennyire energiatakarékos. 

Egyéni igények szerint
Egyedi programok a ruhák 
szennyezettségének, 
a hőmérsékletnek és a ruha 
anyagának megfelelően.

8 lépésben változtatható
a program hossza
Beállíthatja, milyen hosszú 
legyen a mosóprogram.

Egyszerűen használható
Áttekinthető, intuitív  
vezérlőpanel, mellyel egyszerűen 
beállíthat minden paramétert.

Gyorsprogramok
15 és 150 perc között bármit 
választhat. Az idő mindig az Ön 
oldalán áll.
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Termékjellemzők

Igazítsa időbeosztásához a mosást 
– az energiafogyasztást pedig 
a töltethez
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így 
pont akkor jár le a program, amikor Ön 
szeretné. Az EcoInfo™ segítségével 
ellenőrizheti azt is, hogy a beállított 
program mennyi energiát fogyaszt.

• MyFavouritePlus – beállíthatók, majd 
egy gombnyomással elindíthatók 
a leggyakrabban használt programok 

• Energiaosztály: A+++ –20%
• *50%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Woolmark Gold tanúsítvány 
– a legkényesebb holmik is 
biztonságosan moshatók a gépben 

• Súlyérzékelő, mosószer-adagolás 
kijelzővel

• Esőztető mosás
• Érintőkapcsolós kezelőfelület LCD-

kijelzővel
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1400 

• Töltetmennyiség (kg): 10
• Inverter motor – csendes és hatékony, 

10 év garanciával
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Késleltetett indítás
• Belső világítás
• Habérzékelő öblítés
• Gyerekzár
• AutoOff funkció: a gép kikapcsol 

a program végén
• XXL méretű dob, 340 mm-es 

betöltőnyílással
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

takaró, gőzprogramok, sport light, 
farmer

Egy mosógép, mely a vasalásban is 
segít.
A gőzprogramok kisimítják a gyűrődéseket 
és felfrissítik a ruháit. Így hamar újra felveheti 
kedvenc darabjait, és sokkal könnyebb lesz 
kivasalni őket.

Elöltöltős mosógép

EWF1408WDL

Technikai jellemzők

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)
850x600x605

Mosás Elöltöltős mosógépek

-20%
10
KG
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Elöltöltős mosógép

EWF1497HDW

Egy mosógép, mely a vasalásban is 
segít.
A gőzprogramok kisimítják a gyűrődéseket 
és felfrissítik a ruháit.
Így hamar újra felveheti kedvenc darabjait, 
és sokkal könnyebb lesz kivasalni őket.

Termékjellemzők

• TimeManager® funkció EcoInfo™ -val
• MyFavourite – a leggyakrabban használt 

programok egy gombnyomással 
indíthatók

• Energiaosztály: A+++ –10%
• *40%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Inverter motor – csendes és hatékony, 
10 év garanciával

• AutoOff funkció: a gép kikapcsol 
a program végén

• Nagy LCD-kijelző
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1400 
• Töltetmennyiség (kg): 9 
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Késleltetett indítás
• Habérzékelő öblítés
• Gyerekzár
• Túlfolyás elleni védelem
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

farmer, takaró, sport light, gőzprogramok

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x605

Műszaki jellemzők

Elöltöltős mosógép

EWF1487HDW

Egy mosógép, mely a vasalásban is 
segít.
A gőzprogramok kisimítják a gyűrődéseket 
és felfrissítik a ruháit.
Így hamar újra felveheti kedvenc darabjait, 
és sokkal könnyebb lesz kivasalni őket.

Termékjellemzők

• TimeManager® funkció EcoInfo™ -val
• MyFavourite – a leggyakrabban használt 

programok egy gombnyomással 
indíthatók

• Energiaosztály: A+++ –10%
• *40 %-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Töltetmennyiség (kg): 8 
• Inverter motor – csendes és hatékony, 

10 év garanciával
• AutoOff funkció: a gép kikapcsol 

a program végén
• Nagy LCD-kijelző
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1400 
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Késleltetett indítás
• Habérzékelő öblítés
• Gyerekzár
• Túlfolyás elleni védelem
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

farmer, takaró, sport light, gőzprogramok

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x605

Műszaki jellemzők

-10% -10%
9
KG

8
KG

Elöltöltős mosógép

EWF1276GDW

Egy mosógép, mely a vasalásban is 
segít.
A gőzprogramok kisimítják a gyűrődéseket 
és felfrissítik ruháit.
Így hamar újra felveheti kedvenc darabjait, 
és sokkal könnyebb lesz kivasalni őket.

Termékjellemzők

• TimeManager® funkció
• Energiaosztály: A+++
• *30%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Nagy betöltőnyílás
• Közepes méretű LCD-kijelző
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1200 
• Töltetmennyiség (kg): 7 kg
• Inverter motor – csendes és hatékony, 

10 év garanciával
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Késleltetett indítás
• Habérzékelő öblítés
• Gyerekzár
• Túlfolyás elleni védelem
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

farmer, takaró, sport light, gőzprogramok

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x522

Műszaki jellemzők

7
KG

*
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Elöltöltős mosógép

EWP1074TDW

Igazítsa időbeosztásához a mosást!
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így 
pont akkor jár le a program, amikor Ön 
szeretné.

Termékjellemzők

• Energiaosztály: A++
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értéknél

• LED-kijelző
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• LiquiDose – folyékony mosószer adagoló 

tartály
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1000
• Töltetmennyiség (kg): 7
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

selyem, takaró, farmer, függöny, sport, 
ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Késleltetett indítás
• Habérzékelő öblítés
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x500

Műszaki jellemzők

Elöltöltős mosógép

EWP1464TDW

Igazítsa időbeosztásához a mosást!
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így 
pont akkor jár le a program, amikor Ön 
szeretné.

Termékjellemzők

• Energiaosztály: A++
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• LED-kijelző
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• LiquiDose – folyékony mosószer adagoló 

tartály
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1400 
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Habérzékelő öblítés
• Túlfolyás elleni védelem
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

selyem, takaró, farmer, függöny, sport, 
ing

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x500

Műszaki jellemzők

Elöltöltős mosógép

EWP1274TDW

Igazítsa időbeosztásához a mosást!
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így 
pont akkor jár le a program, amikor Ön 
szeretné.

Termékjellemzők

• Energiaosztály: A++
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értéknél

• LED-kijelző
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• LiquiDose – folyékony mosószer adagoló 

tartály
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1200
• Töltetmennyiség (kg): 7
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

selyem, takaró, farmer, függöny, sport, 
ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Késleltetett indítás
• Habérzékelő öblítés
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x500

Műszaki jellemzők

Mosás Elöltöltős mosógépek

6
KG

6
KG

6
KG

* * *
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Elöltöltős mosógép

EWP1462TDW

Óvja a környezetet, és óvja ruháit!
Ez a mosógép energiatakarékosan 
működik, miközben makulátlanul tisztára 
mossa a ruhákat. Az új EU direktíva szerint 
A++ energiaosztályú minősítést kapott.

Termékjellemzők

• Késleltetett indítás: 3, 6, 9 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• LiquiDose – folyékony mosószer adagoló 

tartály
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1400 
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Speciális programok: gyapjú plusz, 
selyem, takaró, farmer, függöny, sport, 
ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Késleltetett indítás
• Habérzékelő öblítés
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x500

Műszaki jellemzők

Elöltöltős mosógép

EWP1262TDW

Óvja a környezetet, és óvja ruháit!
Ez a mosógép energiatakarékosan 
működik, miközben makulátlanul tisztára 
mossa a ruhákat. Az új EU direktíva szerint 
A++ energiaosztályú minősítést kapott.

Termékjellemzők

• Késleltetett indítás: 3, 6, 9 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• LiquiDose – folyékony mosószer adagoló 

tartály
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1200 
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

selyem, takaró, farmer, függöny, sport, 
ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Késleltetett indítás
• Habérzékelő öblítés
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x500

Műszaki jellemzők

6
KG

6
KG

Elöltöltős mosógép

EWP1062TDW

Óvja a környezetet, és óvja ruháit!
Ez a mosógép energiatakarékosan 
működik, miközben makulátlanul tisztára 
mossa a ruhákat. Az új EU direktíva szerint 
A++ energiaosztályú minősítést kapott.

Termékjellemzők

• Késleltetett indítás: 3, 6, 9 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• LiquiDose – folyékony mosószer adagoló 

tartály
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1000 
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

selyem, takaró, farmer, függöny, sport, 
ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Habérzékelő öblítés
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x500

Műszaki jellemzők

6
KG

* * *
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Elöltöltős mosógépElöltöltős mosógép

EWS31256EDUEWP1062TEW

Igazítsa időbeosztásához a mosást 
– az energiafogyasztást pedig 
a töltethez.
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így pont 
akkor jár le a program, amikor Ön szeretné. 

Óvja a környezetet, és óvja ruháit!
Ez a mosógép energiatakarékosan 
működik, miközben makulátlanul tisztára 
mossa a ruhákat. Az új EU direktíva szerint 
A++ energiaosztályú minősítést kapott.

TermékjellemzőkTermékjellemzők

• Keskeny kivitel
• Energiaosztály: A++
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Nagy LCD-kijelző 
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1200 
• Töltetmennyiség (kg): 5 
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

farmer, fehérnemű, selyem, függöny, 
takaró, sport light, ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Habérzékelő öblítés
• Gyerekzár
• Túlfolyás elleni védelem

• Késleltetett indítás: 3, 6, 9 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• LiquiDose – folyékony mosószer adagoló 

tartály
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1000 
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

selyem, takaró, farmer, függöny, sport, 
ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Habérzékelő öblítés
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x595x380

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x500

Műszaki jellemzőkMűszaki jellemzők

Elöltöltős mosógép

EWS1277FDW

Igazítsa időbeosztásához a mosást 
– az energiafogyasztást pedig 
a töltethez.
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás. 
Az EcoInfo™ megmutatja, hogy a beállított 
program mennyire takarékos.

Termékjellemzők

• Keskeny kivitel 
• MyFavouritePlus – beállíthatja, majd 

egy gombnyomással elindíthatja 
a leggyakrabban használt programokat 

• Energiaosztály: A+++
• *30%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Inverter motor – csendes és hatékony, 
10 év garanciával

• LCD-kijelző
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1200 
• Töltetmennyiség (kg): 6,5 
• AutoOff funkció: a gép kikapcsol 

a program végén
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

farmer, fehérnemű, selyem, függöny, 
takaró, sport light

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Késleltetett indítás
• Habérzékelő öblítés
• Gyerekzár
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x450

Műszaki jellemzők

Mosás Elöltöltős mosógépek

6
KG

6.5
KG

5
KG

* * *
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Elöltöltős mosógép

EWS31056EDU

Igazítsa időbeosztásához a mosást 
– az energiafogyasztást pedig 
a töltethez.
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így pont 
akkor jár le a program, amikor Ön szeretné. 

Termékjellemzők

• Keskeny kivitel
• Energiaosztály: A++
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Nagy LCD-kijelző
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1000 
• Töltetmennyiség (kg): 5 
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

farmer, fehérnemű, selyem, függöny, 
takaró, sport light, ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Habérzékelő öblítés
• Gyerekzár
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x595x380

Műszaki jellemzők

5
KG

Elöltöltős mosógép

EWS1264EDW

Igazítsa időbeosztásához a mosást 
– az energiafogyasztást pedig 
a töltethez.
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így pont 
akkor jár le a program, amikor Ön szeretné. 

Termékjellemzők

• Keskeny kivitel
• Energiaosztály: A++
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• LED-kijelző
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1200 
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

farmer, fehérnemű, selyem, függöny, 
takaró, sport, ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Habérzékelő öblítés
• Gyerekzár
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x450

Műszaki jellemzők

6
KG

Elöltöltős mosógép

EWS31254EDU

Igazítsa időbeosztásához a mosást 
– az energiafogyasztást pedig 
a töltethez.
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így pont 
akkor jár le a program, amikor Ön szeretné. 

Termékjellemzők

• Keskeny kivitel
• Energiaosztály: A++
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• LED-kijelző
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1200 
• Töltetmennyiség (kg): 5 
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

selyem, takaró, farmer, függöny, sport, 
ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Habérzékelő öblítés
• Gyerekzár
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x595x390

Műszaki jellemzők

5
KG

* * *
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Elöltöltős mosógép

EWS31054EDU

Igazítsa időbeosztásához a mosást 
– az energiafogyasztást pedig 
a töltethez.
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így pont 
akkor jár le a program, amikor Ön szeretné. 

Termékjellemzők

• Keskeny kivitel
• Energiaosztály: A++
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• LED-kijelző
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1000 
• Töltetmennyiség (kg): 5 
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

selyem, takaró, farmer, függöny, sport, 
ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Habérzékelő öblítés
• Gyerekzár
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x595x390

Műszaki jellemzők

Mosás Elöltöltős és felültöltős mosógépek

5
KG

*
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Felültöltős mosógép

EWT1567VDW

Egy mosógép, mely a vasalásban is 
segít.
A gőzprogramok kisimítják a gyűrődéseket 
és felfrissítik ruháit.
Így hamar újra felveheti kedvenc darabjait, 
és sokkal könnyebb lesz kivasalni őket.

Termékjellemzők

• TimeManager® funkció EcoInfo™ -val
• MyFavourite – a leggyakrabban használt 

programok egy gombnyomással 
indíthatók

• Energiaosztály: A+++ –10%
• *40%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Woolmark Gold tanúsítvány 
– a legkényesebb holmik is 
biztonságosan moshatók a gépben 

• Inverter motor – csendes és hatékony, 
10 év garanciával

• AutoOff funkció: a gép kikapcsol 
a program végén

• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1500 
• Nagy LCD-kijelző
• Hátralévő idő kijelzés 
• Késleltetett indítás
• Lágyan nyíló dobajtó
• Automata dobpozicionálás
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem
• Speciális programok: takaró, farmer, 

gyors 14’, sport, gőzprogramok, gyapjú 
plusz

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
890x400x600

Műszaki jellemzők

Felültöltős mosógép

EWT1366HDW

Egy mosógép, mely a vasalásban is 
segít.
A gőzprogramok kisimítják a gyűrődéseket 
és felfrissítik ruháit.
Így hamar újra felveheti kedvenc darabjait, 
és sokkal könnyebb lesz kivasalni őket.

Termékjellemzők

• TimeManager® funkció
• Energiaosztály: A+++
• *30%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Inverter motor – csendes és hatékony, 
10 év garanciával

• Soft Access: könnyen nyitható tető
• Mosószer-adagoló por és folyékony 

mosószerhez
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1300 
• Közepes méretű LCD-kijelző
• Hátralévő idő kijelzés 
• Késleltetett indítás
• Lágyan nyíló dobajtó
• Automata dobpozicionálás
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem
• Auto Off: a gép kikapcsol a program 

végén
• Speciális programok: takaró, farmer, 

gyors 14’, sport, gőzprogramok, gyapjú 
plusz

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
890x400x600

Műszaki jellemzők

-10%
6
KG

6
KG

Felültöltős mosógép

EWT31276EW

Ha Ön nagy adagokat mos egyszerre, 
akkor ez a gép a legjobb választás!
TimeManager® funkció és egyedülállóan 
nagy kapacitás. AKár 7 kg ruhát moshat 
egyszerre.

Termékjellemzők

• TimeManager® funkció
• Energiaosztály: A++
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Soft Access: könnyen nyitható tető
• Mosószer-adagoló por és folyékony 

mosószerhez
• Töltetmennyiség (kg): 7 
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1200 
• Közepes méretű LCD-kijelző
• Hátralévő idő kijelzés 
• Automata dobpozicionálás
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem
• Auto Off: a gép kikapcsol a program 

végén
• Lágyan nyíló dobajtó
• Speciális programok: 5 ing, függöny, 

takaró, farmer, fehérnemű, selyem, 
sport, gyapjú plusz

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
890x400x600

Műszaki jellemzők

7
KG

* *
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Felültöltős mosógép

EWT1066EDW

Igazítsa időbeosztásához a mosást!
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így 
pont akkor jár le a program, amikor Ön 
szeretné.

Termékjellemzők

• Energiaosztály: A++
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Soft Access: könnyen nyitható tető
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1000 
• Közepes méretű LCD-kijelző
• Hátralévő idő kijelzés 
• Speciális programok: ing, függöny, 

takaró, farmer, fehérnemű, selyem, 
sport, gyapjú plusz

• Lágyan nyíló dobajtó
• Automata dobpozicionálás
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
890x400x600

Műszaki jellemzők

Felültöltős mosógép

EWT1066ODW

Csökkentse a mosással járó 
energiafogyasztást, akár 50%-kal! 
Ezt a mosógépet közvetlenül a meleg vizes 
csapra is rákötheti, s így akár 50%-kal 
csökkentheti az energiafogyasztást.

Termékjellemzők

• TimeManager® funkció
• Energiaosztály: A+++
• *30%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Inverter motor – csendes és hatékony, 
10 év garanciával

• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1000 
• Közepes méretű LCD-kijelző
• Hátralévő idő kijelzés 
• Speciális programok: függöny, takaró, 

farmer, fehérnemű, gyors 14’, selyem, 
sport, gyapjú plusz

• Lágyan nyíló dobajtó
• Automata dobpozicionálás
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
890x400x600

Műszaki jellemzők

Mosás Felültöltős mosógépek

6
KG

6
KG

Felültöltős mosógép

EWT1266EDW

Igazítsa időbeosztásához a mosást!
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így 
pont akkor jár le a program, amikor Ön 
szeretné.

Termékjellemzők

• Energiaosztály: A++
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Soft Access: könnyen nyitható tető
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1200 
• Közepes méretű LCD-kijelző
• Hátralévő idő kijelzés 
• Speciális programok: ing, függöny, 

takaró, farmer, fehérnemű, selyem, 
sport, gyapjú plusz

• Lágyan nyíló dobajtó
• Automata dobpozicionálás
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem
• Auto Off: a gép kikapcsol a program 

végén

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
890x400x600

Műszaki jellemzők

6
KG

* * *

88



Felültöltős mosógép

EWT1266TDW

Igazítsa időbeosztásához a mosást!
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így 
pont akkor jár le a program, amikor Ön 
szeretné.

Termékjellemzők

• Energiaosztály: A+
• *10%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Soft Access: könnyen nyitható tető
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1200 
• Közepes méretű LCD-kijelző
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

farmer, fehérnemű, selyem, függöny, 
takaró, sport, ing

• Automata dobpozicionálás
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

Műszaki jellemzők

6
KG

Felültöltős mosógép Felültöltős mosógép

EWT1066TDW EWT31264TW 

Igazítsa időbeosztásához a mosást!
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így 
pont akkor jár le a program, amikor Ön 
szeretné.

Igazítsa időbeosztásához a mosást!
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így 
pont akkor jár le a program, amikor Ön 
szeretné.

Termékjellemzők Termékjellemzők

• Energiaosztály: A+
• *10%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1000 
• Közepes méretű LCD-kijelző
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

farmer, fehérnemű, selyem, függöny, 
takaró, sport, ing

• Automata dobpozicionálás
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem

• Energiaosztály: A+
• *10%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Töltetmennyiség (kg): 6
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1200
• LED-kijelző
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

selyem, takaró, farmer, függöny, sport 
light, ing

• Automata dobpozicionálás
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

Műszaki jellemzők Műszaki jellemzők

6
KG

6
KG

* * *
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Felültöltős mosógép

EWT1262TDW

Óvja a környezetet, és óvja ruháit!
Ez az A+ energiaosztályú mosógép 
energiatakarékosan működik, miközben 
makulátlanul tisztára mossa a ruhákat. 

Termékjellemzők

• Késleltetett indítás
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1200 
• *10%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Speciális programok: gyapjú plusz, 
selyem, takaró, farmer, függöny, sport, 
ing

• Automata dobpozicionálás
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

Műszaki jellemzők

Felültöltős mosógép

EWT1062EDW

Óvja a környezetet, és óvja ruháit!
Ez a mosógép energiatakarékosan 
működik, miközben makulátlanul tisztára 
mossa a ruhákat. Az új EU direktíva szerint 
A++ energiaosztályú minősítést kapott.

Termékjellemzők

• Késleltetett indítás
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Max. centrifuga-fordulatszám (ford./

perc): 1000 
• *20%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Speciális programok: ing, függöny, 
takaró, farmer, selyem, sport, gyapjú 
plusz

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
890x400x600

Műszaki jellemzők

Mosás Felültöltős mosógépek

6
KG

6
KG

Felültöltős mosógép

EWT31064TW 

Igazítsa időbeosztásához a mosást!
A TimeManager® funkcióval beállíthatja, 
mennyi ideig tartson a mosás, így 
pont akkor jár le a program, amikor Ön 
szeretné.

Termékjellemzők

• Energiaosztály: A+
• *10%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Töltetmennyiség (kg): 6
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1000
• LED-kijelző
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

selyem, takaró, farmer, függöny, sport 
light, ing

• Automata dobpozicionálás
• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

Műszaki jellemzők

6
KG

* * *
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Felültöltős mosógép

EWT1062TDW

Óvja a környezetet, és óvja ruháit!
Ez az A+ energiaosztályú mosógép 
energiatakarékosan működik, miközben 
makulátlanul tisztára mossa a ruhákat. 

Termékjellemzők

• Késleltetett indítás
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Max. centrifuga-fordulatszám (ford./

perc): 1000 
• *10%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Speciális programok: gyapjú plusz, 
selyem, takaró, farmer, függöny, sport, 
ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

Műszaki jellemzők

Felültöltős mosógép

EWT0862TDW

Óvja a környezetet, és óvja ruháit!
Ez az A+ energiaosztályú mosógép 
energiatakarékosan működik, miközben 
makulátlanul tisztára mossa a ruhákat. 

Termékjellemzők

• Késleltetett indítás
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Töltetmennyiség (kg): 6 
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 800 
• *10%-kal kevesebb energiát 

fogyaszt, az EN60456 szabványban 
meghatározott A energiaosztály 
(0,19 kWh/kg) értékénél

• Speciális programok: gyapjú plusz, 
selyem, takaró, farmer, függöny, sport, 
ing

• Aktív kiegyensúlyozó automatika
• Fuzzy Logic technológia – a töltethez 

igazodik
• Túlfolyás elleni védelem

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x400x600

Műszaki jellemzők

6
KG

6
KG

* *
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Mosó-szárító gép

EWW1697MDW

Egy mosó-szárító gép, mely 
a vasalásban is segít.
A gőzprogramok kisimítják a gyűrődéseket 
és felfrissítik ruháit.
Így újra felveheti kedvenc darabjait, és 
sokkal könnyebb lesz kivasalni őket.

Termékjellemzők

• TimeManager® funkció EcoInfo™ -val
• Energiaosztály: A
• MyFavourite – a leggyakrabban használt 

programok egy gombnyomással 
indíthatók

• Woolmark Gold tanúsítvány 
– a legkényesebb holmik is 
biztonságosan moshatók a gépben 

• Nagy LCD-kijelző
• Töltetmennyiség – mosás (kg): 9
• Töltetmennyiség – szárítás (kg): 7
• Max. centrifuga-fordulatszám 

(ford./perc): 1600 
• Kondenzációs szárítás: a pára 

lecsapódik egy víztartályban, így nincs 
szükség légkivezetésre

• Késleltetett indítás
• Speciális programok: gyapjú plusz, 

takaró, gőzprogramok
• Habérzékelő öblítés
• Inverter motor – csendes és hatékony, 

10 év garanciával
• Aktív kiegyensúlyozó automatika

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x605

Műszaki jellemzők

Mosás Mosó-szárító gép

9
KG A
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94

Szárítógépek
Újdonságok
Csak kézzel mosható és fektetve szárítható? 
Többé már nem. 
Az új szárítógépek legfőbb jellemzői.

A-50%*
Az Electrolux legjobb 
energiaosztályú szárítógépe. 
A program végén 
automatikusan kikapcsol.

Kiürül magától
A víztartály magától kiürül, 
Önnek ezzel semmi dolga 
nincsen.

*50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint 
az EN61121 direktívában meghatározott  
A (0,55kWh/kg) energiaosztály. 

Mosás, szárítás

Tisztán látható
Átlátszó ajtó és világítás 
a dobban – mindent látni fog.
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A legfejlettebb inverter 
technológia
Megbízható, csendes és 
energiatakarékos.
2013. január 2-ától az Electrolux 
10 év garanciát vállal az inverter 
motorral szerelt Electrolux 
márkájú mosógépek és 
szárítógépek motorjára.

Szövetbarát dob
Nagy kapacitású dob, 
új dobbordákkal, mely 
kíméletesen mozgatja 
a ruhákat. Kevesebb 
gyűrődés, egyenletes 
száradás.

Száraz ruhák, száraz szoba
Nem lesz párás a levegő 
a lakásban, ha szárítógépet 
használ. 

Az auto program a töltet 
mennyiségéhez igazítja 
a felhasznált energiát.

Meg fordítható 
ajtónyitás
Az ajtónyitás irányát meg lehet 
fordítani, így az igényeinek 
megfelelően balra vagy jobbra 
is nyithatja a készülék ajtaját. 
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Mosás, szárítás

96

Szárítógépek
Jó tudni…
...hogy hogyan segítenek Önnek otthon az Inspiration 
termékcsalád innovatív megoldásai.

Kevesebb energiafogyasztás, 
még hatékonyabb szárítás
A professzionális hőszivattyús 
technológia egyedülálló 
kíméletességgel szárítja meg 
a különböző textíliákat. Még 
a fi nom gyapjúholmikat is. 
Ez a szárítógép kb. 25 fokkal 
alacsonyabb hőmérsékleten 
szárít, mint a hagyományos 
gépek.

Ennek kettős előnye van:

Az alacsonyabb hőmérsékleten 
történő szárítás miatt a ruhák 
sokáig úgy néznek ki, mintha 
újak lennének.

Az EcoCare szárítógépek 
a legjobb energiafogyasztású 
modellek a piacon. Ezek 
a készülékek újrahasznosítják 
a hőt szárítás közben.
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Az Ön szárítógépében lehet 
gyapjúruhát szárítani?
Keresse a Woolmark jelzést 
a szárítógépen. A jelölés azt 
mutatja, hogy a modell egy sor 
szigorú teszten ment át, melyek 
megerősítették, hogy 
biztonságosan lehet szárítani 
a gyapjúholmikat a gépben. Most 
már bátran megvehet és hordhat 
minden ruhát, amibe beleszeret, 
s nem kell a tisztítás miatt 
aggódnia.

Silver tanúsítvány
Igazolja, hogy a gépben 
mosható ruhák biztonságosan 
száríthatók szárítógépben.

Gold tanúsítvány
Azt jelzi, hogy a legfinomabb, 
csak kézzel mosható 
ruhaneműket is biztonságosan 
lehet a gépben szárítani.

Hogy működik?
A hőszivattyús technológia 
a hűtőszekrényhez hasonlóan 
működik – csak éppen fordítva. 
Ez azt jelenti, hogy minden 
energiát a ruhák szárítására 
fordít a rendszer.

Megőrzi és visszaforgatja 
a hőt
Készülékeink zárt rendszerben 
működnek, így megőrzik 
az energiát. A legtöbbet hozzák 
ki annak a hőnek 
a felhasználásával, melyet más 
modellek elveszítenek (például 
azt az energiát, mely a ciklus 
során a levegőkeringetésből 
származik, és ami 
a környezetből jön). Maximális 
hatékonyság, minimális 
energiaveszteség.

A legjobb hatékonyság
Az alábbi ábra azt mutatja, 
hogy 10 év alatt mekkora 
megtakarítást érhet el az A-50% 
energiaosztályú EcoCare 
szárítógépünkkel egy A, B és C 
energiaosztályú modellhez 
képest.**

Bajnok az energia-
takarékosságban
Több mint tíz éve élen 
járunk – egyre jobb 
tisztítási hatékonyságot 
kínálunk vásárlóinknak, 
s közben csökkentjük 
az energiafogyasztást és vele 
együtt a költségeket.  
Az EcoCare termékcsaládunkkal 
újraértelmeztük 
az energiatakarékosság 
fogalmát.

Electrolux mérföldkövek

246 000 Ft a leg jobb C energiaosztályú modellhez képest

a leg jobb B energiaosztályú 
modellhez képest204 000 Ft

a leg jobb A energiaosztályú 
modellhez képest156 000 Ft

*50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, mint az EN61121 direktívában meghatározott A 
(0,55kWh/kg) energiaosztály. ** Évente 156 teljes pamut töltet, 1000 ford/perc centrifuga-
fordulatszám mellett, 56 Ft/kWh áramdíj mellett.

Az innováció 
15 éve

Bemutatkozik a hőszivattyús 
szárítógép

1997

Megjelennek 
az A energiaosztályú modellek, 
amikor még a C osztályú 
készülékek uralták a piacot.

2005

Bemutatjuk az EcoCare 
termékcsaládot:
a professzionális 
technológia inspirálta, hogy 
minimálisra csökkentsük 
az energiafogyasztást.

2012
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A-50% A-50% A-40%

Szárítógép

EDH3498RDL

Kiemelkedő energiahatékonyság, 
professzionális technológia
A hőszivattyús technológiának 
köszönhetően a készülék alacsony 
hőmérsékleten, kíméletesen szárítja 
a legfi nomabb textíliákat is – így alacsony 
az energiafogyasztása is.

Termékjellemzők

• Woolmark Gold tanúsítvány 
– a legkényesebb holmik is 
biztonságosan száríthatók a gépben 

• Töltethez igazodó energiafogyasztás
• MyFavouritePlus – beállíthatók, majd 

egy gombnyomással elindíthatók 
a leggyakrabban használt programok

• Inverter motor – csendes és hatékony, 
10 év garanciával

• Dupla kondenzáció – a nedvességet 
a készülékbe zárja

• *50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, 
az EN61121 szabványban meghatározott 
A energiaosztály (0,55 kWh/kg) értékénél

• Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri 
el a töltet az előre beállított szárazsági 
szintet

• Idővezérelt szárítóprogramok
• Speciális programok: cipő, 

vasaláskönnyítés plusz, farmer, gyors 
2 kg, ing, sport, gyapjú, selyem/
fehérnemű

• Váltakozó irányú dobmozgás, mely 
fellazítja a ruhákat és csökkenti 
a gyűrődéseket

• Nagy, szöveges LCD-kijelző
• Késleltetett indítás
• Töltetmennyiség (kg): 9

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x600

Műszaki jellemzők

Szárítógép

EDH3487RDW

Rendkívül energiatakarékos
A hőszivattyús technológiának 
köszönhetően ez a készülék alacsony 
hőmérsékleten, kíméletesen szárít. 
Ráadásul 50%-kal alacsonyabb 
az energiafogyasztása, mint egy 
A energiaosztályú szárítógépnek.

Termékjellemzők

• Woolmark Gold tanúsítvány 
– a legkényesebb holmik is 
biztonságosan moshatók a gépben 

• Nagy kapacitás a nagy töltetekhez
• MyFavourite – a leggyakrabban használt 

programok egy gombnyomással 
indíthatók

• Inverter motor – csendes és hatékony, 
10 év garanciával

• Belső LED-világítás
• *50%-kal kevesebb energiát fogyaszt, 

az EN61121 szabványban meghatározott 
A energiaosztály (0,55 kWh/kg) értékénél

• Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri 
el a töltet az előre beállított szárazsági 
szintet

• Idővezérelt szárítóprogramok
• Speciális programok: cipő, 

vasaláskönnyítés plusz, farmer, gyors 
2 kg, ing, sport, gyapjú, selyem/
fehérnemű

• Váltakozó irányú dobmozgás, mely 
fellazítja a ruhákat és csökkenti 
a gyűrődéseket

• Nagy LCD-kijelző
• Késleltetett indítás
• Töltetmennyiség (kg): 8

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x600

Műszaki jellemzők

Szárítógép

EDH3386GDW

Rendkívül energiatakarékos
A hőszivattyús technológiának 
köszönhetően ez a készülék alacsony 
hőmérsékleten, kíméletesen szárít. 
Ráadásul 50%-kal alacsonyabb 
az energiafogyasztása, mint egy 
A energiaosztályú szárítógépnek.

Termékjellemzők

• Woolmark Gold tanúsítvány 
– a legkényesebb holmik is 
biztonságosan moshatók a gépben 

• Nagy kapacitás a nagy töltetekhez
• Inverter motor – csendes és hatékony, 

10 év garanciával
• Belső LED-világítás
• Nagy üvegajtó
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• *40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, 

az EN61121 szabványban meghatározott 
A energiaosztály (0,55 kWh/kg) értékénél

• Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri 
el a töltet az előre beállított szárazsági 
szintet

• Idővezérelt szárítóprogramok
• Speciális programok: vasaláskönnyítés 

plusz, felfrissítés, gyors 2 kg, gyapjú, 
takaró, selyem/fehérnemű

• Váltakozó irányú dobmozgás, mely 
fellazítja a ruhákat és csökkenti 
a gyűrődéseket

• Közepes méretű LCD-kijelző
• Töltetmennyiség (kg): 8

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x600

Műszaki jellemzők

Mosás Szárítógépek

9
KG

8
KG

8
KG
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A-40% A-30%B

Szárítógép

EDH3386PDW

Rendkívül energiatakarékos
A hőszivattyús technológiának 
köszönhetően ez a készülék alacsony 
hőmérsékleten, kíméletesen szárít. 
Ráadásul 50%-kal alacsonyabb 
az energiafogyasztása, mint egy 
A energiaosztályú szárítógépnek.

Termékjellemzők

• Woolmark Gold tanúsítvány 
– a legkényesebb holmik is 
biztonságosan moshatók a gépben 

• Nagy kapacitás a nagy töltetekhez
• Inverter motor – csendes és hatékony, 

10 év garanciával
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• *40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, 

az EN61121 szabványban meghatározott 
A energiaosztály (0,55 kWh/kg) értékénél

• Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri 
el a töltet az előre beállított szárazsági 
szintet

• Idővezérelt szárítóprogramok
• Speciális programok: vasaláskönnyítés 

plusz, felfrissítés, gyors 2 kg, gyapjú, 
selyem/fehérnemű

• Váltakozó irányú dobmozgás, mely 
fellazítja a ruhákat és csökkenti 
a gyűrődéseket

• Közepes méretű LCD-kijelző
• Töltetmennyiség (kg): 8 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x600

Műszaki jellemzők

Szárítógép

EDC2086PDW

A gyapjúholmik kíméletes szárítása 
– Woolmark Silver tanúsítvány
A Woolmark Silver tanúsítvány 
igazolja, hogy ebben a szárítógépben 
biztonságosan száríthatja gyapjúruháit is.

Termékjellemzők

• Nagy kapacitás a nagy töltetekhez
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Váltakozó irányú dobmozgás, mely 

fellazítja a ruhákat és csökkenti 
a gyűrődéseket

• Megfordítható ajtónyitás
• Kondenzációs szárítógép: a pára 

lecsapódik egy víztartályban, így nincs 
szükség légkivezetésre

• Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri 
el a töltet az előre beállított szárazsági 
szintet

• Idővezérelt szárítóprogramok
• Speciális programok: vasaláskönnyítés 

plusz, felfrissítés, gyors 2 kg, gyapjú, 
takaró, selyem/fehérnemű

• Váltakozó irányú dobmozgás, mely 
fellazítja a ruhákat és csökkenti 
a gyűrődéseket

• LED-kijelző
• Töltetmennyiség (kg): 8
• Woolmark Silver tanúsítvány 

– a legkényesebb holmik is 
biztonságosan moshatók a mosógépben 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x600

Műszaki jellemzők

Szárítógép

EDH3284PDW

Rendkívül energiatakarékos
A hőszivattyús technológiának 
köszönhetően ez a készülék alacsony 
hőmérsékleten, kíméletesen szárít. 
Ráadásul 50%-kal alacsonyabb 
az energiafogyasztása, mint egy 
A energiaosztályú szárítógépnek.

Termékjellemzők

• Nagy kapacitás a nagy töltetekhez
• Késleltetett indítás: 1-20 óra
• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Váltakozó irányú dobmozgás, mely 

fellazítja a ruhákat és csökkenti 
a gyűrődéseket

• Megfordítható ajtónyitás
• *30%-kal kevesebb energiát fogyaszt, 

az EN61121 szabványban meghatározott 
A energiaosztály (0,55 kWh/kg) értékénél

• Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri 
el a töltet az előre beállított szárazsági 
szintet

• Idővezérelt szárítóprogramok
• Speciális programok: vasaláskönnyítés 

plusz, felfrissítés, gyors 2 kg, gyapjú, 
takaró, selyem/fehérnemű

• LED-kijelző
• Töltetmennyiség (kg): 8 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x600

Műszaki jellemzők

8
KG

8
KG

8
KG
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Szárítógép

EDP2074PDW

A ruhák akkor száradnak meg, amikor 
Ön szeretné.
Ne a mosáshoz és a szárításhoz igazítsa 
a napját! A késleltetett indítás funkcióval 
beállíthatja, mikor induljon el a program, 
így éppen akkor jár majd le, amikor Önnek 
van ideje kipakolni a gépből.

Termékjellemzők

• Érintőkapcsolós kezelőfelület
• Váltakozó irányú dobmozgás, mely 

fellazítja a ruhákat és csökkenti 
a gyűrődéseket

• Megfordítható ajtónyitás
• Kondenzációs szárítógép: a pára 

lecsapódik egy víztartályban, így nincs 
szükség légkivezetésre

• Nedvességérzékelés: érzékeli, mikor éri 
el a töltet az előre beállított szárazsági 
szintet

• Idővezérelt szárítóprogramok
• Speciális programok: vasaláskönnyítés 

plusz, felfrissítés, gyapjúfelfrissítés, sport, 
mix

• Váltakozó irányú dobmozgás, mely 
fellazítja a ruhákat és csökkenti 
a gyűrődéseket

• LED-kijelző
• Töltetmennyiség (kg): 7 

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm):
850x600x540

Műszaki jellemzők

Mosás Szárítógépek

B 7
KG
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Hűtés-fagyasztás

Hűtés

Modell EN3887AOX EN3487AOY EN3487AOX EN3453AOW EN3450AOX EN3450AOW

Termékszám (PNC) 925 033 851 925 033 775 925 033 773 925 034 504 925 033 789 925 033 788

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EN3887AOX EN3487AOY EN3487AOX EN3453AOW EN3450AOX EN3450AOW

Kategória
Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Energiahatékonysági osztály A++ A+ A++ A++ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás 
szabványos teszteredmények alapján. 
A tényleges energiafogyasztás függ 
a készülék elhelyezésétől és használatának 
módjától.

246 313 234 235 315 315

Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 280 239 239 245 245 245

Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 78 78 78 76 78 78

Fagyasztótér csillagbesorolása **** **** **** **** **** ****

Fagyasztótér-technológia Jegesedésmentes Jegesedésmentes Jegesedésmentes Jegesedésmentes Jegesedésmentes Jegesedésmentes

Hőmérséklet-emelkedési idő (óra) 18 18 18 18 18 18

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

Klímaosztály

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

Zajszint [dB(A)] 44 44 44 43 43 43

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 2010x595x658 1850x595x658 1850x595x658 1865x595x658 1865x595x658 1865x595x658

Nettó súly (kg) 79 74 74 72 72 72

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrények
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EN3241AOW EN3613AOX EN4011AOX EN4011AOW EN3850DOX EN3610DOX EN4001AOX EN4001AOW

925 033 461 925 032 903 925 032 538 925 032 537 925 033 871 925 032 891 925 032 535 925 032 534

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

EN3241AOW EN3613AOX EN4011AOX EN4011AOW EN3850DOX EN3610DOX EN4001AOX EN4001AOW

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

A+ A+++ A++ A++ A+ A+ A++ A++

306 156 248 248 330 314 246 246

223 245 285 285 285 245 285 285

78 90 92 92 76 92 90 90

**** **** **** **** **** **** **** ****

Jegesedésmentes Statikus Statikus Statikus Jegesedésmentes Statikus Statikus Statikus

16 20 20 20 18 20 20 20

4 14 14 14 10 4 4 4

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

N-ST-T (Ezt 

a készüléket 16 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

N-ST-T (Ezt 

a készüléket 16 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

43 39 40 40 43 40 39 39

1750x595x658 1850x595x668 2010x595x658 2010x595x658 2010x595x658 1850x595x658 2010x595x658 2010x595x658

67 70 74 74 77 68 72 72

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrények
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Hűtés-fagyasztás

Hűtés

Modell EN3601AOX EN3601AOW EN3401AOX EN3401AOW EN3600AOX EN3600AOW

Termékszám (PNC) 925 032 889 925 032 887 925 031 817 925 031 816 925 032 886 925 032 885

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EN3601AOX EN3601AOW EN3401AOX EN3401AOW EN3600AOX EN3600AOW

Kategória
Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Energiahatékonysági osztály A++ A++ A++ A++ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás 
szabványos teszteredmények alapján. 
A tényleges energiafogyasztás függ 
a készülék elhelyezésétől és használatának 
módjától.

235 235 229 229 314 314

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

Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 92 92 92 92 92 92

Fagyasztótér csillagbesorolása **** **** **** **** **** ****

Fagyasztótér-technológia Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus

Hőmérséklet-emelkedési idő (óra) 20 20 20 20 20 20

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

Klímaosztály

N-ST-T (Ezt 

a készüléket 16 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

N-ST-T (Ezt 

a készüléket 16 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

Zajszint [dB(A)] 39 39 39 39 40 40

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 1850x595x658 1850x595x658 1750x595x658 1750x595x658 1850x595x658 1850x595x658

Nettó súly (kg) 68 68 65 65 68 68

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrények
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EN3400AOX EN3400AOW EN2900AOX EN2900AOW

925 031 809 925 031 808 925 031 118 925 031 117

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

EN3400AOX EN3400AOW EN2900AOX EN2900AOW

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

A+ A+ A+ A+

305 305 272 272

223 223 208 208

92 92 61 61

**** **** **** ****

Statikus Statikus Statikus Statikus

20 20 20 20

4 4 4 4

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

40 40 40 40

1750x595x658 1750x595x658 1540x595x658 1540x595x658

65 65 58 58

Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrények

105



Hűtés-fagyasztás

Hűtés

Modell EJ2801AOX EJ2800AOW EJ2300AOX EJ2300AOW EJ2301AOX EJ2301AOW

Termékszám (PNC) 920 403 484 920 403 483 920 403 772 920 403 771 920 403 769 920 403 768

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EJ2801AOX EJ2800AOW EJ2300AOX EJ2300AOW EJ2301AOX EJ2301AOW

Kategória
Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Hűtőszekrény-

fagyasztó

Energiahatékonysági osztály A+ A+ A++ A++ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás 
szabványos teszteredmények alapján. 
A tényleges energiafogyasztás függ 
a készülék elhelyezésétől és használatának 
módjától.

254 254 185 185 237 237

Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 215 217 184 184 184 184

Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) 50 50 44 44 44 44

Fagyasztórekesz nettó űrtartalma (l) – – – – – –

Fagyasztótér csillagbesorolása **** **** **** **** **** ****

Fagyasztótér-technológia Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus

Hőmérséklet-emelkedési idő (óra) 20 20 19 19 19 19

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

Klímaosztály

SN-N-ST (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 38 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 38 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 38 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 38 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

Zajszint [dB(A)] 40 40 40 40 40 40

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 1590x545x604 1590x545x604 1404x545x604 1404x545x604 1404x545x604 1404x545x604

Nettó súly (kg) 46,95 46,95 45,55 45,55 44,75 44,75

Felülfagyasztós kombinált  hűtőszekrények
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EJ1800AOW ERF4111AOW ERF3301AOX ERF3300AOW ERF2400FOW ERF2500AOW ERF1900FOW ERF2000AOW

920 403 613 925 052 031 925 041 718 925 041 716 933 013 329 933 009 710 933 013 070 933 009 089

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

EJ1800AOW ERF4111AOW ERF3301AOX ERF3300AOW ERF2400FOW ERF2500AOW ERF1900FOW ERF2000AOW

Hűtőszekrény-

fagyasztó
Hűtőszekrény Hűtőszekrény Hűtőszekrény Hűtőszekrény Hűtőszekrény Hűtőszekrény Hűtőszekrény

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

215 154 147 147 228 137 209 131

132 381 320 320 214 240 166 196

41 – – – – – – –

– – – – 18 – 18 –

– – – – **** – **** –

Statikus – – – – – – –

17 – – – 11 – 11 –

3 – – – 2 – 2 –

SN-N-ST (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 38 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 38 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 38 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

40 40 39 39 40 38 40 38

1209 x 496x606 1850x595x658 1540x595x658 1540x595x658 1250x550x612 1250x550x612 1050x550x612 1050x550x612

39 54 55 55 41,5 42,18 37,5 36,9

 Hűtőszekrények
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Hűtés-fagyasztás

Hűtés

Modell ERT1505FOW ERT1506FOW ERT1606AOW EUF2701AOW EUF2040AOW EUF2243AOW

Termékszám (PNC) 933 012 184 933 012 185 933 012 426 925 052 524 925 041 418 925 041 131

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító ERT1505FOW ERT1506FOW ERT1606AOW EUF2701AOW EUF2040AOW EUF2243AOW

Kategória Hűtőszekrény Hűtőszekrény Hűtőszekrény Fagyasztószekrény Fagyasztószekrény Fagyasztószekrény

Energiahatékonysági osztály A++ A+ A+ A+ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás 
szabványos teszteredmények alapján. 
A tényleges energiafogyasztás függ 
a készülék elhelyezésétől és használatának 
módjától.

147 191 124 306 271 258

Hűtőtér nettó űrtartalma (l) 118 118 153 – – –

Fagyasztótér nettó űrtartalma (l) – – – 229 181 197

Fagyasztórekesz nettó űrtartalma (l) 18 18 – – – –

Fagyasztótér csillagbesorolása **** **** – – – –

Fagyasztótér-technológia – – – Statikus Jegesedésmentes Statikus

Hőmérséklet-emelkedési idő (óra) 11 11 – 15 15 20

Fagyasztókapacitás (kg/24 óra) 2 2 – 20 20 20

Klímaosztály

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 38 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 38 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

Zajszint [dB(A)] 38 38 38 42 42 40

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 850x550x612 850x550x612 850x550x612 1850x595x658 1540x595x658 1540x595x658

Nettó súly (kg) 34,6 33,9 31,7 63 63 55

Hűtőszekrények Fagyasztószekrények
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EUF1900AOW EUT1106AW1 EC4201AOW EC4200AOW1 EC2800AOW1 EC2200AOW1

933 013 431 933 012 694 920 478 949 920 478 971 920 524 566 920 672 633

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

EUF1900AOW EUT1106AW1 EC4201AOW EC4200AOW1 EC2800AOW1 EC2200AOW1

Fagyasztószekrény Fagyasztószekrény Fagyasztóláda Fagyasztóláda Fagyasztóláda Fagyasztóláda

A+ A+ A+ A+ A+ A+

240 194 339 339 264 238

– – – – – –

168 91 400 400 260 210

– – – – – –

– – – – – –

Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus Statikus

18 22 31 31 32 28

20 12 19 19 16 14

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

SN-N-ST-T (Ezt 

a készüléket 10 °C 

és 43 °C környezeti 

hőmérsékleten 

való használatra 

tervezték.)

40 40 45 45 45 42

1250x545x639 850x550x612 868x1325x665 868x1325x665 876x946x665 876x806x665

44,65 32,7 54,14 53,84 43,97 41,71

Fagyasztószekrények Fagyasztóládák
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Sütés-főzés

Tűzhelyek

Modell EKI54500OX EKC54502OX EKC54502OK EKC52500OX EKC51300OW EKK54500OX

Termékszám (PNC) 943 004 243 943 004 389 943 004 241 943 004 385 943 004 234 943 004 398

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EKI54500OX EKC54502OX EKC54502OK EKC52500OX EKC51300OW EKK54500OX

Kategória Indukciós tűzhely
Kerámialapos 

tűzhely

Kerámialapos 

tűzhely

Kerámialapos 

tűzhely

Kerámialapos 

tűzhely
Kombinált tűzhely

Energiahatékonysági osztály A A A A A A

Sütőfunkció Multifunkciós Multifunkciós Multifunkciós Multifunkciós Multifunkciós Multifunkciós

Energiafogyasztás (kWh) – 
hagyományos üzemmód

0,79 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

Energiafogyasztás (kWh) – multifunkciós 
üzemmód

0,71 0,71 0,71 0,71 0,79 0,71

Sütő hasznos térfogata (l) 60 60 60 56 56 60

Sütő mérete Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes

Sütési idő (perc) – hagyományos 
üzemmód

43 50 50 50 50 50

Sütési idő (perc) – multifunkciós 
üzemmód

51 51 51 51 40 51

Zajszint [dB(A)] 46 47 47 47 47 47

A legnagyobb tepsi mérete (cm²) 1120 1120 1120 1120 1120 1120

Sütőfunkciók

Alsó sütés, alsó 

+ felső sütés, 

kiolvasztás, 

felső sütés + 

ventilátor, turbógrill, 

pizzafunkció, 

hőlégbefúvás, 

hőlégkeverés, 

világítás

Alsó sütés, alsó 

+ felső sütés, 

kiolvasztás, 

felső sütés + 

ventilátor, turbógrill, 

pizzafunkció, 

hőlégbefúvás, 

hőlégkeverés, 

világítás

Asó sütés, alsó 

+ felső sütés, 

kiolvasztás, 

felső sütés + 

ventilátor, turbógrill, 

pizzafunkció, 

hőlégbefúvás, 

hőlégkeverés, 

világítás

Alsó sütés, alsó 

+ felső sütés, 

kiolvasztás, felső 

sütés + ventilátor, 

hőlégbefúvás, grill

Alsó sütés, alsó 

+ felső sütés, 

kiolvasztás, 

hőlégkeverés, grill

Alsó sütés, alsó 

+ felső sütés, 

kiolvasztás, 

felső sütés + 

ventilátor, turbógrill, 

pizzafunkció, 

hőlégbefúvás, 

hőlégkeverés, 

világítás

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 858x500x600 858x500x600 858x500x600 858x500x600 858x500x600 877x500x600

Nettó súly (kg) 49 46 46 42 42 43

Tűzhelyek
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EKK54503OW EKK52500OX EKK52500OW EKK51300OX EKK51300OW EKG54101OW EKG51301OX EKG51103OX

943 004 305 943 004 394 943 004 254 943 004 390 943 004 245 943 003 197 943 003 188 943 003 186

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

EKK54503OW EKK52500OX EKK52500OW EKK51300OX EKK51300OW EKG54101OW EKG51301OX EKG51103OX

Kombinált tűzhely Kombinált tűzhely Kombinált tűzhely Kombinált tűzhely Kombinált tűzhely Gáztűzhely Gáztűzhely Gáztűzhely

A A A A A – – –

Multifunkciós Multifunkciós Multifunkciós Multifunkciós Multifunkciós – – –

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 – – –

0,71 0,71 0,71 0,79 0,79 – – –

56 60 60 56 56 57 59 53

Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes Közepes

50 50 50 50 50 – – –

51 51 51 40 40 – – –

47 47 47 47 47 0 47 0

1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120

Alsó sütés, alsó 

+ felső sütés, 

kiolvasztás, 

felső sütés + 

ventilátor, turbógrill, 

pizzafunkció, 

hőlégbefúvás, 

hőlégkeverés, 

világítás

Alsó sütés, alsó 

+ felső sütés, 

kiolvasztás, felső 

sütés + ventilátor, 

hőlégbefúvás, grill

Alsó sütés, alsó 

+ felső sütés, 

kiolvasztás, felső 

sütés + ventilátor, 

hőlégbefúvás, grill

Alsó sütés, alsó 

+ felső sütés, 

kiolvasztás, 

hőlégkeverés, grill

Alsó sütés, alsó 

+ felső sütés, 

kiolvasztás, 

hőlégkeverés, grill

Alsó sütés, grill

Alsó sütés, 

ventilátor, alsó + 

ventilátor, ventilátor 

+ grill, világítás

Alsó sütés, grill

880x500x600 877x500x600 880x500x600 877x500x600 880x500x600 880x500x600 877x500x600 877x500x600

43 43 43 44 44 43 43 42

Tűzhelyek
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Sütés-főzés

Modell EKG51103OW EKG51102OW EKG51101OW EKG51100OW

Termékszám (PNC) 943 003 179 943 003 176 943 003 173 943 003 171

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EKG51103OW EKG51102OW EKG51101OW EKG51100OW

Kategória Gáztűzhely Gáztűzhely Gáztűzhely Gáztűzhely

Energiahatékonysági osztály – – – –

Sütőfunkció – – – –

Energiafogyasztás (kWh) – 
hagyományos üzemmód

– – – –

Energiafogyasztás (kWh) – multifunkciós 
üzemmód

– – – –

Sütő hasznos térfogata (l) 53 53 53 61

Sütő mérete Közepes Közepes Közepes Közepes

Sütési idő (perc) – hagyományos 
üzemmód

– – – –

Sütési idő (perc) – multifunkciós 
üzemmód

– – – –

Zajszint [dB(A)] 0 47 0 0

A legnagyobb tepsi mérete (cm²) 1120 1120 1120 1120

Sütőfunkciók Alsó sütés, grill
Alsó sütés, grill, grill 

+ forgónyárs
Alsó sütés, grill Alsó sütés

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 880x500x600 880x500x600 880x500x600 880x500x600

Nettó súly (kg) 42 43 42 42

Tűzhelyek

Tűzhelyek
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Mikrohullámú sütők

Modell EMC28950S EMS28201OW EMS20300OX EMS21400S EMS21400W EMS21200W

Termékszám (PNC) 947 607 377 947 607 396 947 607 389 947 607 362 947 607 361 947 607 358

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Tipusazonosító EMC28950S EMS28201OW EMS20300OX EMS21400S EMS21400W EMS21200W

Sütési mód

Légkeverés, grill, 

mikrohullám, 

mikrohullám 

és légkeverés, 

mikrohullám és grill

Grill, mikrohullám, 

mikrohullám és grill

Grill, mikrohullám, 

mikrohullám és grill

Grill, mikrohullám, 

mikrohullám és grill

Grill, mikrohullám, 

mikrohullám és grill
Mikrohullám

Mikrohullám-teljesítmény (W) 900 900 800 800 800 800

Grillteljesítmény (W) 1100 1000 1000 1000 1000 0

Teljesítményfokozatok, mikrohullám 5 6 5 11 11 6

Hangjelzés Végjelzés Végjelzés Végjelzés Végjelzés Végjelzés Végjelzés

Vezérlés Forgókapcsoló Forgókapcsoló Forgókapcsoló Forgókapcsoló Forgókapcsoló Forgókapcsoló

Űrtartalom (l) 28 28 19 21 21 21

Ajtónyitás Nyomógombbal Nyomógombbal Fogantyúval Nyomógombbal Nyomógombbal Nyomógombbal

Belsőtér-világítás (W) 20 25 20 20 20 20

Forgótányér Üveg, kivehető Üveg, kivehető Üveg, kivehető Üveg, kivehető Üveg, kivehető Üveg, kivehető

Tányérátmérő (mm) 315 315 245 270 270 270

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 318x519x458 318x519x458 280x367x416 287x422x485 287x422x485 287x422x485

Nettó súly (kg) 22,5 15,5 12,3 13,4 13,4 12,9

Mikrohullámú sütők
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Sütés-főzés

Mikrohullámú sütők

Modell EMS20400S EMS20400W EMS20200W

Termékszám (PNC) 947 607 331 947 607 330 947 607 327

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux

Tipusazonosító EMS20400S EMS20400W EMS20200W

Sütési mód
Grill, mikrohullám, 

mikrohullám és grill

Grill, mikrohullám, 

mikrohullám és grill
Mikrohullám

Mikrohullám-teljesítmény (W) 800 800 800

Grillteljesítmény (W) 1000 1000 0

Teljesítményfokozatok, mikrohullám 5 5 5

Hangjelzés Végjelzés Végjelzés Végjelzés

Vezérlés Forgókapcsoló Forgókapcsoló Forgókapcsoló

Űrtartalom (l) 21 21 21

Ajtónyitás Nyomógombbal Nyomógombbal Nyomógombbal

Belsőtér-világítás (W) 20 20 20

Forgótányér Üveg, kivehető Üveg, kivehető Üveg, kivehető

Tányérátmérő (mm) 270 270 270

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 287x410x485 287x410x485 287x410x485

Nettó súly (kg) 13,7 13,7 13,2

Mikrohullámú sütők
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Mosogatás

Mosogatógépek

Modell ESF6800ROX ESF6710ROW ESF6630ROK ESF6550ROX ESF6550ROW ESF3651LOX

Termékszám (PNC) 911 418 014 911 417 018 911 414 088 911 416 037 911 416 036 911 516 093

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító ESF6800ROX ESF6710ROW ESF6630ROK ESF6550ROX ESF6550ROW ESF3651LOX

Terméktípus Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép

Kapacitás
(szabványos terítékben kifejezve normál 
tisztítási ciklus esetében)

12 12 12 12 12 12

Energiahatékonysági osztály A+++ A++ A++ A+ A+ A+

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás, amely 280 
hidegvíz töltésű, normál tisztítási cikluson 
és az alacsony villamosenergia-fogyasztású 
üzemmódokon alapul. A tényleges 
energiafogyasztás a készülék üzemeltetési 
módjától függ.

230 258 258 290 290 290

Szabványos ciklus energiafogyasztása 
(kWh)

0,82 0,92 0,92 1,03 1,03 1,03

Energiafogyasztás kikapcsolt 
üzemmódban (W)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott 
üzemmódban (W)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Éves vízfogyasztás 
Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál 
tisztítási cikluson alapul. A tényleges 
vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától 
függ.

2860 2860 2860 2800 2800 3420

Szárítóhatékonysági osztály 
Szárítóhatékonysági osztály a G-től 
(legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) 
terjedő skálán

A A A A A A

Referenciaprogram 
Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási 
ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon 
található tájékoztatás vonatkozik, hogy e program 
átlagosan szennyezett konyhai edények 
tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia- és 
vízfogyasztás együttes fi gyelembevétele esetén ez 
a leghatékonyabb program.

Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Programidő normál tisztítási ciklus 
esetén (min.)

195 195 195 173 173 168

Bekapcsolva hagyott üzemmód 
időtartama (min.)

10 10 10 10 10 10

Zajszint [dB(A)] 39 43 44 48 48 47

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 850x596x610 850x596x610 850x596x610 850x596x610 850x596x610 850x600x610

Nettó súly (kg) 50,65 46,25 46,25 46,25 46,25 40,84

60 cm
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ESF3651LOW ESF3621LOX ESF6200LOW ESF4700ROW ESF4600ROX ESF4500ROS ESF4500ROW

911 516 094 911 519 139 911 519 125 911 657 004 911 654 010 911 656 004 911 686 001

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

ESF3651LOW ESF3621LOX ESF6200LOW ESF4700ROW ESF4600ROX ESF4500ROS ESF4500ROW

Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép

12 12 12 9 9 9 9

A+ A A A++ A+ A A

290 324 324 197 222 250 250

1,03 1,14 1,14 0,7 0,79 0,89 0,89

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,99 0,99 0,1 0,1 0,1 0,1

3420 4340 4340 2495 2495 2495 2495

A A A A A A A

Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

168 190 190 195 195 195 195

10 10 10 10 10 10 10

47 49 51 45 45 49 49

850x600x610 850x600x610 850x600x610 850x446x610 850x446x610 850x446x610 850x446x610

40,84 40,84 40,84 38,89 36,69 36,69 36,69

60 cm 45 cm
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Mosogatás

Mosogatógépek

Modell ESF2300OW ESF2300OK ESF2300OH

Termékszám (PNC) 911 556 040 911 556 042 911 556 041

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító ESF2300OW ESF2300OK ESF2300OH

Terméktípus Mosogatógép Mosogatógép Mosogatógép

Kapacitás
(szabványos terítékben kifejezve normál 
tisztítási ciklus esetében)

6 6 6

Energiahatékonysági osztály A A A

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás, amely 280 
hidegvíz töltésű, normál tisztítási cikluson 
és az alacsony villamosenergia-fogyasztású 
üzemmódokon alapul. A tényleges 
energiafogyasztás a készülék üzemeltetési 
módjától függ.

188 188 188

Szabványos ciklus energiafogyasztása 
(kWh)

0,64 0,64 0,64

Energiafogyasztás kikapcsolt 
üzemmódban (W)

0,1 0,1 0,1

Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott 
üzemmódban (W)

0,99 0,99 0,99

Éves vízfogyasztás 
Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál 
tisztítási cikluson alapul. A tényleges 
vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától 
függ.

2100 2100 2100

Szárítóhatékonysági osztály 
Szárítóhatékonysági osztály a G-től 
(legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) 
terjedő skálán

B B B

Referenciaprogram 
Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási 
ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon 
található tájékoztatás vonatkozik, hogy e program 
átlagosan szennyezett konyhai edények 
tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia- és 
vízfogyasztás együttes fi gyelembevétele esetén ez 
a leghatékonyabb program.

Eco 55 Eco 55 Eco 55

Programidő normál tisztítási ciklus 
esetén (min.)

160 160 160

Bekapcsolva hagyott üzemmód 
időtartama (min.)

10 10 10

Zajszint [dB(A)] 48 48 48

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 447x545x515 447x545x515 447x545x515

Nettó súly (kg) 20,44 20,44 20,44

Kompakt
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Mosás, szárítás

Mosógépek

Modell EWF1408WDL EWF1497HDW EWF1487HDW EWF1276GDW EWP1464TDW EWP1274TDW

Termékszám (PNC) 914 533 402 914 533 114 914 533 113 914 530 742 914 907 201 914 907 605 

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EWF1408WDL EWF1497HDW EWF1487HDW EWF1276GDW EWP1464TDW EWP1274TDW

Maximális töltőtömeg (kg) 10 9 8 7 6 7

Energiahatékonysági osztály A+++ –20% A+++ –10% A+++ –10% A+++ A++ A++

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos 
teszteredmények alapján. A tényleges 
energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és 
használatának módjától.

198 198 176 182 196 210

Éves energiafogyasztás
Normál 60 °C-os pamutprogram 1,05 1,05 0,9 0,91 0,98 1,07

Éves energiafogyasztás
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet 0,75 0,75 0,65 0,62 0,67 0,79

Éves energiafogyasztás
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet 0,66 0,66 0,49 0,46 0,46 0,57

Energiafogyasztás kikapcsolt 
üzemmódban (W)

0.05 0.05 0.05 0,6 0,75 0,75

Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott 
üzemmódban (W)

1 1 1 1 0,75 0,75

Éves vízfogyasztás
Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 
40 °C-os pamutprogram esetében teljes és 
részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson 
alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék 
üzemeltetési módjától függ.

63 63 57 49 54 54

Centrifugálási hatékonysági osztály
Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től 
(legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő 
skálán.

B B B B B B

Centrifugálási sebesség 
(ford./perc)

1400 1400 1400 1200 1400 1200

Maradék nedvességtartalom 52 52 52 53 52 53

Referenciaprogram 
A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 
40 °C-os pamutprogram az a normál mosási 
program, amelyre a címkén és az adatlapon található 
tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak 
az áltagosan szennyezett pamut ruhanemű 
mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás 
szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb 
programok.

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram 229 229 208 232 225 236

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet 173 173 156 290 153 192

Programidő (perc)
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet 171 171 156 186 154 166

Bekapcsolva hagyott üzemmód 
időtartama (perc)

5 5 5 5 5 5

Zajszint – mosás  [dB(A)] 51 51 51 56 60 60

Zajszint – centrifugálás  [dB(A)] 75 75 75 73 78 78

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 850x600x605 850x600x605 850x600x605 850x600x522 850x600x500 850x600x500

Nettó súly (kg) 79,3 78,3 78,3 67,4 61,4 59,4

Elöltöltős
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EWP1074TDW EWP1462TDW EWP1262TDW EWP1062TDW EWP1062TEW EWS1277FDW EWS31256EDU

914 907 611 914 907 029 914 907 007 914 907 013 914 907 018 914 532 704 914 339 105 

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

EWP1074TDW EWP1462TDW EWP1262TDW EWP1062TDW EWP1062TEW EWS1277FDW EWS31256EDU

7 6 6 6 6 6.5 5

A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A++

210 196 196 196 196 168 150

1,07 0,98 0,98 0,98 0,98 0,81 0,7

0,79 0,67 0,67 0,67 0,67 0,6 0,65

0,57 0,46 0,46 0,46 0,46 0,49 0,5

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0.05 0,48

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1 0,75

54 51 51 51 51 45 41

C B B C C B B

1000 1400 1200 1000 1000 1200 1200

60 52 53 60 60 53 53

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

236 225 225 225 225 190 205

192 153 153 153 153 164 151

166 154 154 154 154 142 147

5 5 5 5 5 5 5

60 60 60 60 60 50 58

76 78 78 76 76 74 77

850x600x500 850x600x500 850x600x500 850x600x500 850x600x500 850x600x450 850x595x390

59,4 61,4 59,4 59,4 59,4 62,5 57,3

Elöltöltős
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Mosás, szárítás

Mosógépek

Modell EWS31056EDU EWS1264EDW EWS31254EDU EWS31054EDU EWT1567VDW EWT1366HDW

Termékszám (PNC) 914 339 102 914 532 514 914 339 015 914 339 008 913 217 202 913 217 204 

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EWS31056EDU EWS1264EDW EWS31254EDU EWS31054EDU EWT1567VDW EWT1366HDW

Maximális töltőtömeg (kg) 5 6 5 5 6 6

Energiahatékonysági osztály A++ A++ A++ A++ A+++ –10% A+++

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos 
teszteredmények alapján. A tényleges 
energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és 
használatának módjától.

144 180 150 150 124 166

Éves energiafogyasztás
Normál 60 °C-os pamutprogram 0,7 0,76 0,7 0,7 0,62 0,83

Éves energiafogyasztás
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet 0,65 0,66 0,65 0,65 0,53 0,55

Éves energiafogyasztás
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet 0,5 0,51 0,5 0,5 0,42 0,42

Energiafogyasztás kikapcsolt 
üzemmódban (W)

0,75 0,75 0,48 0,48 0,05 0,48

Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott 
üzemmódban (W)

0,48 0,75 0,75 0,75 0 0

Éves vízfogyasztás
Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 
40 °C-os pamutprogram esetében teljes és 
részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson 
alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék 
üzemeltetési módjától függ.

41 45 41 41 45 45

Centrifugálási hatékonysági osztály
Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től 
(legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő 
skálán.

C B B C A B

Centrifugálási sebesség 
(ford./perc)

1000 1200 1200 1000 1500 1300

Maradék nedvességtartalom 60 53 53 60 44 53

Referenciaprogram 
A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 
40 °C-os pamutprogram az a normál mosási 
program, amelyre a címkén és az adatlapon található 
tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak 
az áltagosan szennyezett pamut ruhanemű 
mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás 
szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb 
programok.

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram 205 169 205 205 230 182

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet 151 154 151 151 170 145

Programidő (perc)
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet 147 133 147 147 160 129

Bekapcsolva hagyott üzemmód 
időtartama (perc)

5 5 5 5 5 5

Zajszint – mosás  [dB(A)] 58 56 58 58 50 53

Zajszint – centrifugálás  [dB(A)] 76 76 77 76 77 77

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 850x595x380 850x600x450 850x595x390 850x595x390 890x400x600 890x400x600

Nettó súly (kg) 57,3 62,5 57,3 57,3 62,6 62,6

Elöltöltős Felültöltős
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EWT31276EW EWT1266EDW EWT1066EDW EWT1066ODW EWT1266TDW EWT1066TDW EWT31264TW EWT31064TW

913 217 427 913 217 236 913 217 207 913 217 241 913 101 370 913 101 351 913 101 428 913 101 427 

Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

EWT31276EW EWT1266EDW EWT1066EDW EWT1066ODW EWT1266TDW EWT1066TDW EWT31264TW EWT31064TW

7 6 6 6 6 6 6 6

A++ A++ A++ A+++ A+ A+ A+ A+

194 192 192 166 204 204 204 204

1,08 0,96 0,96 0,83 1,02 1,02 1,02 1,02

0,7 0,62 0,62 0,55 0,77 0,77 0,77 0,77

0,65 0,5 0,5 0,42 0,59 0,59 0,59 0,59

0,48 0,48 0,48 0,48 0,75 0,75 0,48 0,48

0,48 0 0 0 0 0 0 0

48 47 47 45 49 49 49 49

B B C C B C B C

1200 1200 1000 1000 1200 1000 1200 1000

53 53 60 53 53 60 53 60

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

259 240 240 182 224 224 224 224

179 149 149 145 150 150 150 150

192 136 136 129 138 138 138 138

5 5 5 5 5 5 5 5

57 57 57 53 58 58 58 58

79 76 74 74 78 75 78 75

890x400x600 890x400x600 890x400x600 890x400x600 850x400x600 850x400x600 850x400x600 850x400x600

62,6 62,6 62,6 62,6 56,6 56,6 57,6 55,6

Felültöltős
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Mosás, szárítás

Mosógépek

Modell EWT1062EDW EWT1262TDW EWT1062TDW EWT0862TDW EWW1697MDW

Termékszám (PNC) 913 217 254 913 101 363 913 101 350 913 101 349 914 604 603 

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EWT1062EDW EWT1262TDW EWT1062TDW EWT0862TDW EWW1697MDW

Maximális töltőtömeg (kg) 6 6 6 6 9

Energiahatékonysági osztály A++ A+ A+ A+ A

Éves energiafogyasztás
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos 
teszteredmények alapján. A tényleges 
energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és 
használatának módjától.

192 204 204 204 210

Éves energiafogyasztás
Normál 60 °C-os pamutprogram 0,96 1,02 1,02 1,02 1,05

Éves energiafogyasztás
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet 0,62 0,77 0,77 0,77 0,79

Éves energiafogyasztás
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet 0,5 0,59 0,59 0,59 0,61

Energiafogyasztás kikapcsolt 
üzemmódban (W)

0,48 0,75 0,75 0,75 -

Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott 
üzemmódban (W)

0 0 0 0 -

Éves vízfogyasztás
Liter/év vízfogyasztás, amely 60 °C-os és 
40 °C-os pamutprogram esetében teljes és 
részleges töltet mellett 220 normál mosási cikluson 
alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék 
üzemeltetési módjától függ.

47 49 49 49 112

Centrifugálási hatékonysági osztály
Centrifugálási hatékonysági osztály a G-től 
(legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő 
skálán.

C B C D -

Centrifugálási sebesség 
(ford./perc)

1000 1200 1000 800 1600

Maradék nedvességtartalom 60 53 60 66 44

Referenciaprogram 
A normál 60 °C-os pamutprogram és a normál 
40 °C-os pamutprogram az a normál mosási 
program, amelyre a címkén és az adatlapon található 
tájékoztatás vonatkozik, e programok alkalmasak 
az áltagosan szennyezett pamut ruhanemű 
mosására, illetve az energia- és vízfogyasztás 
szempontjából együtt ezek a leghatékonyabb 
programok.

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

Normál pamut 
60 °C fél & teljes 

töltet, Normál 
pamut 40 °C 

féltöltet

-

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram 224 224 224 224 230

Programidő (perc)
Normál 60 °C-os pamutprogram – fél töltet 149 150 150 150 -

Programidő (perc)
Normál 40 °C-os pamutprogram – fél töltet 136 138 138 138 -

Bekapcsolva hagyott üzemmód 
időtartama (perc)

5 5 5 5 5

Zajszint – mosás  [dB(A)] 57 58 58 58 65

Zajszint – centrifugálás  [dB(A)] 74 78 75 74 76

Méretek, mag.xszél.xmély. (mm) 890x400x600 850x400x600 850x400x600 850x400x600 850x600x605

Nettó súly (kg) 62,6 56,6 56,6 56,3 81,3

Felültöltős Mosó-szárító
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Szárítógépek

Modell EDH3498RDL EDH3487RDW EDH3386GDW EDH3386PDW EDC2086PDW EDH3284PDW EDP2074PDW

Termékszám (PNC) 916 096 973 916 096 959 916 096 953 916 096 954 916 096 940 916 096 950 916 096 944 

Beszállító védjegye Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Típusazonosító EDH3498RDL EDH3487RDW EDH3386GDW EDH3386PDW EDC2086PDW EDH3284PDW EDP2074PDW

Kapacitás (kg) 9 8 8 8 8 8 7

Energiaosztály A-50% A-50% A-40% A-40% B A-30% B

Energiafogyasztás (kWh) 2,05 1,92 2,1 2,1 4,48 2,35 3,92

Éves energiafogyasztás 
(kWh)

102,3 108,3 121,6 121,6 268,8 136,4 272

Szárítási technológia
Kondenzációs, 
hőszivattyús

Kondenzációs, 
hőszivattyús

Kondenzációs, 
hőszivattyús

Kondenzációs, 
hőszivattyús

Kondenzációs
Kondenzációs, 
hőszivattyús

Kondenzációs

Zajszint (dB(A)) 65 65 66 66 64 66 64

Méretek, 
mag.xszél.xmély. (mm)

850x600x600 850x600x600 850x600x600 850x600x600 850x600x600 850x600x600 850x600x540

Nettó súly (kg) 55,96 55,96 51,66 48,76 39,76 49,16 36,66

Szárítógépek
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Szervizlista

Szerviz Cím Telefon/fax/honlap

BARANYA MEGYE

Alaszka Bt. Szerviz és Üzletház  7627 Pécs, Bokor u. 6. 72-214-837, t./f.: 72-215-341, 
  www.alaszka.hu
 7815 Harkány, Petőfi u. 91. 20-962-2794, 72-479-517
 7900 Szigetvár, Alkotmány u. 64. 73-311-270, t./f.: 73-413-765
Korrekt Kft. 7700 Mohács, Dózsa Gy. út 36. 69-322-269, f.: 69-510-173

BÁCS-KISKUN MEGYE

Kárpáti-Bondor Kft. 6000 Kecskemét, Sziget u. 2. 70-297-4946, t./f.: 76-321-056
Bajai Elektromos Karbantartó  6500 Baja, Jelky tér 1. 79-322-333
Hargitai Elektro Szerviz Bt.  6300 Kalocsa, Petőfi S. u. 55/2. t./f.: 78-563-100, 20-957-9105
Centrum Szerviz  6400 Kiskunhalas, Szilády A. u. 6. 77-421-187

BÉKÉS MEGYE

Brandt Antal  5742 Elek, Gyulai u. 17–19.  66-240-118, 70-336-6658
 5600 Békéscsaba, Lencsési út 59. 66-459-917
Szeghalom, Vésztő, Füzesgyarmat és környéke
Precíz Szerviz és Alkatrészbolt  4030 Debrecen, Gázvezeték u. 10. 52-555-900, 30-943-0847, www.preciz.hu

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Trikolor Kft.  3531 Miskolc, Damjanich J. u. 8/1.   46-347-879, 46-504-739, www.trikolor.hu
Stefán Javker Kft.  3700 Kazincbarcika, Egressy u. 35.  t./f.: 48-512-255, f.: 48-512-256
 3630 Putnok, Bajcsy-Zs. u. 5.  30-403-0699
Gelkalux Kft.  3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8.  49-311-027, f.: 49-500-066
Tamás és Társa Bt.  3900 Szerencs, Kinizsi u. 28.  t./f.: 47-361-002, www.tamasestarsa.hu
 3994 Pálháza, Dózsa György út 133.  20-969-3667

BUDAPEST

Lux-Parts Kft. – AEG, Electrolux, Zanussi, Lehel, Progress termékek
 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.  252-1133, www.luxparts.hu
Pesti-Gáz Szerviz Kft. – Gázkészülékek üzembe helyezése, javítása
 1119 Budapest, Etele út 26. 229-1896, 229-1887, f.: 229-0134

CSONGRÁD MEGYE

Electrolux Márkaszerviz  – AEG, Electrolux, Zanussi, Lehel, Progress termékek
 Műhely és címfelvétel: 6724 Szeged, Klapka tér 2.  62-483-663
 Almási György  30-219-8351
 Gábor Mihály  30-219-5761
 Gázkészülékek  30-953-8623
Kónya Mihály  6600 Szentes, Sáfrán u. 93.  30-958-8119, 63-312-639

FEJÉR MEGYE

Elektro Reflex  8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 19.  22-504-600, f.: 22-504-602
Rausch József  2422 Mezőfalva, Vörösmarty u. 79.  30-946-0278, 25-242-252

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Győr, Mosonmagyaróvár és környéke
Hajnik Rudolf  9023 Győr, Kodály Z. u. 14.  t./f.: 96-332-834, www.lehelux.extra.hu
Csorna, Kapuvár, Sopron és környéke
Turi Imre  9300 Csorna, Hunyadi u. 23.  30-956-5432, t./f.: 96-261-492

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Precíz Szerviz és Alkatrészbolt  4030 Debrecen, Gázvezeték u. 10.  52-555-900, 30-943-0847
  Internetes hibabejelentés: www.preciz.hu

HEVES MEGYE

Hatvan és környéke
Szabó Károly  3060 Pásztó, Fő u. 20.  32-460-303
Gyöngyös, Heves, Eger és környéke
H-K-H Klíma Ipari Váll.  3300 Eger, Tizeshonvéd u. 12.  t./f.: 36-437-866
Füzesabony és környéke
Gelkalux Kft.  3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8.  49-311-027, f.: 49-500-066

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Szolker-Szerviz 1993 Kft.   5000 Szolnok, Mátyás kir. u. 4. 56-423-702, f.: 56-513-371
Bohács Bt.  5200 Törökszentmiklós, Almásy út 32. 56-391-477, 56-392-010
 5000 Szolnok, Petőfi Sándor út 8.   56-514-900
Jászberény
Szabó Károly  3060 Pásztó, Fő u. 20. 32-460-303
Poroszló, Tiszafüred, Karcag és környéke
Preciz Szerviz  5350 Tiszafüred, Katona J. u. 17. 30-469-0329

Lezárva: 2013. 04. 15.



Szervizlista

Szerviz Cím Telefon/fax/honlap

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Elektro-B Kft. 2800 Tatabánya II., Vadász u. 30.  34-310-414, 34-311-630
ELEKTRO-B Háztartási 
gépszerviz és bolt 2890 Tata, Újhegyi u. 34.  34-487-123
Hugl József 2890 Tata, Ady E. u. 9. 34-380-593
 2510 Dorog, Bécsi út 4.  33-431-252

NÓGRÁD MEGYE

Frigovill 2 Kft.  3104 Salgótarján, Hősök út 20/C  30-953-3123, 32-441-235
Szabó Károly  3060 Pásztó, Fő u. 20. 32-460-303
Srám András  2642 Nógrád, Ady E. u. 9.  30-229-6600, t./f.: 35-362-361

PEST MEGYE

Pesti-Gáz Szerviz Kft. Gázkészülékek üzembe helyezése, javítása
 1119 Budapest, Etele út 26.  229-1896, 229-1887, f.: 229-0134
Solymár, Szentendre, Visegrád és környéke
Solymári Ferenc 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 46.  26-330-164, 20-934-4320
Kálmán István  2310 Szigetszentmiklós, Szt. Miklós útja 12/A 20-936-5103, 30-921-6826
 2370 Dabas, Táncsics u. 6/A 30-253-1417, 29-362-301
 2300 Ráckeve, Petőfi S. u. 8.  30-950-2262, 24-385-375
Kárpáti-Bondor Kft.  2700 Cegléd, Reggel u. 2–4.  53-311-723
Budakeszi, Budaörs, Érd és környéke
Horváth Tamás 2039 Pusztazámor, Bartók Béla u. 4.  23-347-458
Vác és környéke
Srám András  2642 Nógrád, Ady E. u. 9.  30-229-6600
Gödöllő, Dunakeszi, Nagykáta és környéke
Rákóczi Szerviz Bt.  1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center 1-257-9327, 30-350-8166, 
  www.rakocziszerviz.hu
Elektrobolt Szerviz  1115 Budapest, Bartók Béla út 124–126. 1-203-5713, 06-30-756-9701

SOMOGY MEGYE

Villkész-Gép Kft.  7400 Kaposvár, Fő u. 30.  82-510-416, 30-331-9980, 
  hűtő: 30-907-8232
Rotech Kft.  7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 16–18.  82-412-030
Tüske Tamás 7500 Nagyatád, Lőcsei u. 2/A  t./f.: 82-352-092
Horváth Károly 8660 Tab, Kossuth L. u. 130.  30-972-9347, t./f.: 84-325-901
Fonyód, Balatonboglár, Marcali és környéke
Melka Elektronika  8700 Marcali, Szigetvári u. 44.  85-314-616, 85-510-216, 
  www.melkamarcali.hu

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

NYÍR-TP-GAR Bt.  4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 53.  42-310-902, t./f.: 42-400-796, 
  szerviz@nyir-tp-gar.t-online.hu
 4800 Vásárosnamény, Veres P. u. 12. 20-338-9862
 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 4/B 30-286-9008
Techno-Sat Kft.  4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 6. 42-504-432, f.: 42-504-433, 
  www.technosat.hu

TOLNA MEGYE

Ekron Kft.  7100 Szekszárd, Rákóczi út 31.  74-510-704, f.: 74-510-705
Füzy Sándor  7200 Dombóvár, Gyöngyvirág krt. 68.  30-947-3445, 74-461-083
Dunaföldvár és környéke
Rausch József  2422 Mezőfalva, Vörösmarty u. 79.  30-946-0278, 25-242-252

VAS MEGYE

Elektra Gáspár Kft.  9700 Szombathely, Akacs M. u. 84.  94-311-000
 9800 Vasvár, Szentmihályfalvi u. 2. 20-438-7396, 94-370-102
 9600 Sárvár, Nádasdy út 134.  30-947-7414, t./f.: 95-322-199
Garancia Kkt.  9900 Körmend, Bem J. u. 4. t./f.: 20-936-8893, 94-594-022
 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 14.  94-380-053, 20-936-8893

VESZPRÉM MEGYE

Műszerész 2003 Kft.  8200 Veszprém, Budapest u. 69. 30-936-4360, 88-568-630, f.: 88-568-631
  www.muszeresz.hu 
Verrasztó István  8500 Pápa, Csáki László u. 23–25.  30-956-4228, 89-314-950

ZALA MEGYE

D.E.S. Elektronika Kft. 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17–21. 30-399-0648, www.deselektronika.eu
 8800 Nagykanizsa, Csányi u. 24.  30-417-9108
Keszthely és környéke
Melka Elektronika  8700 Marcali, Szigetvári u. 44.  85-314-616, 85-510-216, 
  www.melkamarcali.hu

Lezárva: 2013. 04. 15. 
A lista a 2013. áprilisi állapotot tükrözi, az adatokban változások lehetnek.



Hűtés-fagyasztás

A+++ energiaosztály

A++ energiaosztály

A+ energiaosztály

Riasztás fényjelzéssel

Riasztás hangjelzéssel

Dinamikus hűtés

LED-világítás

Gyorsfagyasztás

Elektronikus vezérlés

LCD-kijelző az ajtón

Ujjlenyomatmentes bevonat, 
rozsdamentes acélfelület

Mosogatás

A+++ energiaosztály

A++ energiaosztály

A+ energiaosztály

Multitab opció

Auto program

Üvegprogram

RealLife™ szatelit szórókar

RealLife™ belső tér

Gyorsprogram

Belső világítás

Állítható kosarak

Pohárrögzítő gumitüskék

FlexiWash®
FlexiWash

XtraPower

Inverter motor

Intenzív program

Elektronikus vezérlés

45 cm széles

Mosás, szárítás

10
KG

Töltet: 10 kg 9
KG

Töltet: 9 kg 8
KG

Töltet: 8 kg 7
KG

Töltet: 7 kg

6
KG

Töltet: 6 kg 5
KG

Töltet: 5 kg
-20%

A+++ -20% 
energiaosztály -10%

A+++ -10% 
energiaosztály

A-50%

A -50% energiaosztály A-40%

A -40% energiaosztály A-30%

A -30% energiaosztály A+++ energiaosztály

A++ energiaosztály A+ energiaosztály A A energiaosztály Hőszivattyú

Inverter motor Time Manager Gőzfunkció Vasaláskönnyítő opció

LCD-kijelző Késleltetett indítás Pamutprogram

Sütés-főzés

A-10% energiaosztály 

Sütő felső sütéssel

Sütő alsó sütéssel 

Sütő hőlégkeveréssel és 
körfűtőszállal

Sütő mikrohullámmal

Sütő grillfunkcióval

Nem melegedő sütőajtó

Ujjlenyomatmentes inox 
felület 

Indukciós zóna 

Automatikus szikragyújtás

Belsőlevegő-keringetés

Halogénvilágítás

LCD-kijelző

50 cm széles

Teleszkópos sütősín



Az Ön Electrolux viszonteladója
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Vigyen Ön is egy csepp professzionális 
inspirációt a konyhájába! Látogasson el a  

oldalra.

Vagy nézze meg az Inspiration 
termékcsalád többi modelljét.

www.electrolux.hu

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

A modellek 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).

Beépíthető készülékek
Konyhastúdiók

 2012–2013




