
EOB3400BOR BI Oven

Ugyanaz a rugalmasság, amit egy igazi séf élvez a konyhájában

Ez a sütő ugyanazt a rugalmasságot nyújtja Önnek, amit egy igazi séf élvez
konyhájában. Az XXL méretű sütőteter rugalmasan igényeire alakíthatja az 5
különböző polcmagasság használatával

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.

A sütőtisztítás természetközeli módja

Használja sütőjét bátran, amennyit csak szeretné, és
a tisztítást bízza környezetbarát módszerünkre.
Hatékony, a környezetet kímélő tisztítási eljárásunk a
sütő hőjének segítségével gőzzé alakítja a vizet.
Miután lehűlt, a sütő belsejét egyszerűen csak át kell

More Benefits :
Könnyen szétszedhető és tisztítható ajtó.•

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

•

Kétkörös grill: gyorsan készíthet csodálatosan finom grillezett ételeket•

Features :

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

•

Halogénvilágítás•
Könnyen tisztítható zománc felület•
Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó•
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 : EOB3400BOR•
Termékkód (PNC) : 949 716 232•
 Energiaosztály : A•
Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : könnyen tisztítható zománc•
 Sütési funkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, gyors grill, grill,
világítás, pizza, felső sütés, hőlégkeverés, turbo grill

•

Sütési tartomány : 50°C - 250°C•
Kijelző típusa : analóg, sütés-vége kijelzéssel•
Sütőtér űrtartalma (l) : 72•
Sütőajtó : dupla üveg, 2 vízszintes osztás•
Ajtó : lefelé nyitható rekesz, lefelé nyitható rekesz•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : 1, 2 halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok•
Sütő tálcák : 1 szürke zománcozott sütőtálca, 1 szürke
zománcozott zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
 Húshőmérő : nincs•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : mechanikus gyerekzár•
Nettó súly (kg) : 29,9•
 Magasság (mm) : 594•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 568•

Product Description :

Rusztikus beépíthető
sütő


