
EOC5956AAX BI Oven

Intuitive touch screen

Professional chefs need to know all their recipes by
heart – as well as the oven settings that go along with
them. All you need to do is use this oven's colour
touch screen. It's intuitive touch screen makes it
simple to go through the menus straight to the right

Culinary enjoyment at its best with intuitive touch
screen
Navigate intuitively on the colour touch screen to
choose among 19 heating modes and 110 pre-set
cooking programmes. In addition find 50 recipes with
ingredient list and useful help functions. Create up to
20 of your own programmes.

Tökéletes tisztaság, súrolás nélkül

A Pyrolitikus sütő egy gombnyomásra kitakarítja
magát. A tisztító program során leég minden
szennyeződés a sütőtér falairól, Önnek csak a hamut
kell kitörölnie, miután lejárt a program.

More Benefits :
Gondozásmentes szűrő a kellemetlen szagok eltávolításához•

VelvetClosing ® rendszer - rendkívül finom ajtózárás minden alkalommal•

Features :

Beépíthető sütő•
Ujjlenyomatmentes inox felület•
 3 sütési szint•
Gyorsfelfűtés funkció•
Húshőmérő•
Pirolitikus tisztítás•
Emlékeztető pirolítikus tisztításra•
Automatikus hőmérséklet ajánlás•
Memória funkció - a gyakran használt
beállításokhoz

•

Beprogramozott receptek•
Súlyérzékelő sütési programok•
Elektronikus hőmérséklet szabályozás•
Funkciózár•
Melegentartás funkció•
Gyerekzár•
Magyar nyelvű kijelző•

Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EOC5956AAX•
Termékkód (PNC) : 944 184 387•
 Energiaosztály : A•
Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Sütő tisztítás : pirolitikus•
 Sütési funkciók : alsó sütés, kenyérsütés, átsütés, hagyományos
sütés, kiolvasztás, kelesztés, aszalás, ECO sütés, gyors grill,
félkész étel, grill, melegen tartás, lassú sütés, nedves
hőlégbefúvás, pizza, tányérmelegítés, tartósítás, hőlégkeverés,
turbo grill

•

Sütési tartomány : 30°C - 300°C•
Kijelző típusa : PCIII•
Sütőtér űrtartalma (l) : 71•
Sütőajtó : 1 vízszintes osztás, 4 üveges, sütési táblázat
szimbólumokkal, sütési szint kijelzés

•

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 szürke zománcozott sütőtálca, 1 szürke
zománcozott zsírfelfogó tálca

•

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

•

Nettó súly (kg) : 40.5•

Product Description :

Beépíthető,
multifunkciós sütő,
színes TFT kijelzővel,
200 beépített recepttel
és sütőprogrammal,
maghőmérővel, 4 rétegű
üvegajtóval



EOC5956AAX BI Oven


