
EOC5751FAV BI Oven

A tisztaság legmagasabb szintje, fárasztó súrolás
nélkül
Az öntisztító Pyro sütővel a tisztaság gombnyomásra
érkezik – az ételmaradványok hamuvá égnek, ami
könnyedén kisöpörhető. Sőt, még arra is figyelmeztet,
ha a tisztítás esedékessé válik.

Próbáljon ki új recepteket!

Az érintőpaneles vezérlőpanelen egy szempillantás alatt előhívhatja a 9 előre
programozott recept vagy a 14 sütési mód egyikét.

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 :
Hatékony, energiatakarékos jellemzők•

Többrétegű, hővisszaverő üvegajtó – biztonságos érintés•

Húshőmérő automatikus kikapcsolással, hogy pontosan tudjuk, mi történik
odabent

•

Features :

Beépíthető sütő•
 3 sütési szint•
Gyorsfelfűtés funkció•
Húshőmérő•
Pirolitikus tisztítás•
Emlékeztető pirolítikus tisztításra•
Automatikus hőmérséklet ajánlás•
Súlyérzékelő sütési programok•
Elektronikus hőmérséklet szabályozás•
Funkciózár•
Gyerekzár•
Maradékhő kijelzés•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EOC5751FAV•
Termékkód (PNC) : 944 184 544•
 Energiaosztály : A+•
Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : pirolitikus•
 Sütési funkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, kiolvasztás,
ECO sütés, gyors grill, grill, melegen tartás, lassú sütés, pizza,
hőlégkeverés, turbo grill

•

Sütési tartomány : 30°C - 300°C•
Kijelző típusa : magyar nyelvű digitális kijelző•
Sütőtér űrtartalma (l) : 71•
Sütőajtó : 4 üveges, sütési szint kijelzés, programtáblázat•
Ajtó : lefelé nyitható•
 Hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : igen, 2 db, 1 halogén izzó, felül halogén izzó•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok, Krómozott
vezetőrácsok, EasyEntry

•

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

•

Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
 Húshőmérő : van•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : elektronikus ajtózár, pirolitikánál mechanikus
ajtózár

•

Nettó súly (kg) : 40•
 Magasság (mm) : 594•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 567•

Product Description :

Fehér színű beépíthető
sütő pirolitikus
tisztítóprogrammal és
fehér színű digitális
kijelzővel
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