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Ugyanaz a tapasztalat, mint a profi szakácsoknál,
de sokkal egyszerűbben
Ez a húshőmérő professzionális betekintést kínál az
étel belsejébe. Állítsa be a kívánt sütési fokozatot, és
a hőmérő kikapcsolja a sütőt, amikor az étel elkészül.

Bonyodalmak nélkül – forgatógombok, illetve
kezdési- és befejezési időpont kiválasztás
Főzés egyszerűen – LED-kijelzővel ellátott
kezelőfelület, mellyel beállíthatja a főzési időtartamot,
a kezdési-, illetve befejezési időt. Forgatógombjaival
és nyomógombjaival minden beállítás könnyedén
elérhető.

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 :
A katalitikus réteg megkönnyíti a sütő tisztítását•

VelvetClosing ® rendszer - rendkívül finom ajtózárás minden alkalommal•

Features :

Beépíthető sütő•
Ujjlenyomatmentes inox felület•
 3 sütési szint•
Húshőmérő•
Süllyesztett gombok•
Elektronika funkciói: hangjelzés,
időtartam kijelzés, program vége,
húshőmérő auto kikapcsolással,
percszámláló, idő

•

Halogénvilágítás•
Sütési táblázat a sütőajtón•
Katalitikus bevonat•
Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó•
Hűtő ventilátor•
Sütő tálcák: 1 szürke zománcozott
sütőtálca, 1 szürke zománcozott
zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács•
Kábelhossz: 1.5 m•
http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBPL15PC002027.png

•

http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBPL15PC002010.png

•

http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBPL15PC002009.png

•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EOA5551AAX•
Termékkód (PNC) : 944 184 135•
 Energiaosztály : A•
Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : katalitikus•
 Sütési funkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, kiolvasztás,
gyors grill, grill, pizza, hőlégkeverés, turbo grill

•

Sütési tartomány : 50°C - 275°C•
Kijelző típusa : SET timer hússzondával•
Sütőtér űrtartalma (l) : 71•
Sütőajtó : 1 vízszintes osztás, tripla üveges, sütési táblázat
szimbólumokkal, sütési szint kijelzés

•

Ajtó : lefelé nyitható•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : 1, felül halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, Krómozott
vezetőrácsok, EasyEntry

•

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

•

Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
 Húshőmérő : van•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : mechanikus gyerekzár•
Nettó súly (kg) : 38•
 Magasság (mm) : 594•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 567•

Product Description :

Beépíthető multifunkciós
sütő, katalitikus
öntisztító sütőfalakkal és
húshőmérővel. A
kényelmes használatot,
teleszkópos sütősin
biztosítja.


