
EOA5220AOR BI Oven

The art of Taste

Cooking is art &you’re the artist. With the new Rococo collection from
Electrolux, we have combined classic gorgeous design with great taste. You
will finally have appliances that match the flavors you create. From roasts to
chocolate fondants, Electrolux Rococo collection makes the delicious possible,
while looking beautiful. Your kitchen, like your flavors, will be like a piece of art.

A sütő, mely segít a tisztításban

Ez a sütő tényleg segít Önnek a tisztításban. A sütőtér
korszerű katalitikus bevonatára tapadt
ételmaradványok és a zsír oxidálódik, így a tisztítás
gyerekjáték.

Használja ki a teljes sütőteret – minden
tökéletesen átsül
Az extra nagy ventilátorral működő UltraFanPlus
rendszernek köszönhetően az étel tökéletesen és
egyenletesen átsül, bárhová is teszi a sütőtérben.

More Benefits :
Super-flexible XXL-cavity oven for cooking even more at once•

Könnyen szétszedhető és tisztítható ajtó.•

A speciális pizza beállítással a pizza tésztája ropogós, a feltétek ízletesek
lesznek

•

Features :

Beépíthető sütő•
 3 sütési szint•
Elektronika funkciói: hangjelzés,
program vége, percszámláló

•

Halogénvilágítás•
Katalitikus bevonat•
Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó•
Kivehető grill fűtőszál•
Egyszerűen eltávolíthatő grill fűtőszál -
könnyű tisztítás

•

Hűtő ventilátor•
Sütő tálcák: 1 szürke zománcozott
sütőtálca, 1 szürke zománcozott
zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács•
Kábelhossz: 1.6 m•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EOA5220AOR•
Termékkód (PNC) : 949 716 966•
 Energiaosztály : A•
Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)•
Grill típusa : elektromos, lehajtható•
Sütő tisztítás : katalitikus•
 Sütési funkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, gyors grill, grill,
világítás, pizza, felső sütés, hőlégkeverés, turbo grill

•

Sütési tartomány : 50°C - 250°C•
Kijelző típusa : sütés vége beállítható•
Sütőtér űrtartalma (l) : 72•
Sütőajtó : tripla üveges•
Ajtó : lefelé nyitható rekesz, lefelé nyitható rekesz, lágyan záródó•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : 1, 2 halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, kivehető
katalitikus panelek

•

Egyéb tartozékok : 1 szintű sütősín•
Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott sütőtálca, 1 szürke
zománcozott zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
 Húshőmérő : nincs•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : nincs•
Nettó súly (kg) : 33.5•
 Magasság (mm) : 594•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 568•

Product Description :

Multifunkciós sütő
rusztikus(fekete- arany)
design-nal,3 rétegű
üvegajtóval és
teleszkópos sütősínnel
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