
EKK54553OW FS Cooker

Tökéletesen ellenőrzött főzés – az időzítő
nélkülözhetetlen segítségével
Amikor a főzést tervezi, használja ki az időzítő funkció
előnyeit. Csak állítsa be a főzés időtartamát, és a sütő
figyelmezteti fogja Önt, amikor az étel elkészült.

Könnyen tisztítható üvegajtó

Az ötletesen megtervezett ajtót nagyon egyszerű tisztítani. Az ajtó leszerelhető,
utána az ajtóüvegek egy mozdulattal kivehetők.

Egyenletes hőeloszlás

E tűzhely többfunkciós sütőjében minden fogás
garantált siker lesz. Egyenletes hőeloszlásának
köszönhetően pedig az étel minden morzsája
egyformán ízletes.

More Benefits :
Extra tárolóhely az eszközöknek, éppen ott ahol szükség lesz rájuk•

A levehető sütőajtó megkönnyíti és lerövidíti a tisztítást•

10 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt, mint egy A energiaosztályú
tűzhely

•

Features :

Kombinált tűzhely: elektromos sütő és
gáz főzőlap

•

Főzőlap típusa: gáz•
Bal első főzőzóna: nagy égőfej ,
3000W/102mm

•

Bal hátsó főzőzóna: kis égőfej ,
1000W/55mm

•

Jobb első főzőzóna: közepes égőfej ,
2000W/71mm

•

Jobb hátsó főzőzóna: közepes égőfej ,
2000W/71mm

•

Egykezes szikragyújtás•
Sütő típusa: elektromos•
Sütőfunkciók: alsó sütés, kiolvasztás,
felső sütés + ventilátor, grill + vent+
felső sütés, hőlégbefúvás + alsó sütés,
hőlégbefúvás, felső + alsó sütés, felső
+ alsó sütés + légkeverés

•

Sütő tisztítás: fekete zománc•
Könnyen tisztítható ajtó (csavarok
nélkül)

•

Hátsó gőz-kivezetés•
Égésbiztosító•
Edénytartó fiók•
Tető: festett, acél•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EKK54553OW•
Termékkód (PNC) : 943 004 713•
Főzőlap típusa : gáz•
Sütő típusa : elektromos•
Sütő tisztítás : fekete zománc•
Sütőtér űrtartalma (l) : 54•
Hőfokszabályzó : igen•
Szín : fehér•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Szükséges biztosíték (A) : 2x16•
Sütőajtó : dupla üveg•
 Kezelőfelület : Normál gombok•
Kijelző típusa : digitális•
Elektronika funkciói : hangjelzés, időtartam kijelzés, program
vége, percszámláló, idő

•

 Sütési funkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, kiolvasztás,
légkeverés, világítás, enyhe sütés, pizza, hőlégkeverés, turbo grill

•

Rácsozat a sütőben : Préselt oldalfal•
Forgónyárs : nincs•
Sütő tálcák : 2 fekete zománcozott sütőtálca•
Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
Nettó súly (kg) : 42•
Magasság (mm) : 855•
Szélesség (mm) : 500•
Mélység (mm) : 600•

Product Description :

Kombi tűzhely, 50 cm
szélesség, sütővilágítás,
Multi9, digitális
programóra (SET timer),
egykezes szikragyújtás,
üveg sütőajtó


