
EZB5430ANX BI Oven

Sütés még egyszerűbben

Az egyszerű és kényelmes funkcióknak köszönhetően
ezzel a sütővel könnyedén készíthet olyan fogásokat,
melyek sokáig emlékezetesek maradnak.

Főzzön gyorsabban - főzzön gazdaságosabban

A forró levegő keringetéssel rövidebb idő alatt és
alacsonyabb hőmérsékleten készítheti el az ételeket.
Ezzel energiát is spórolhat, így gazdaságosabban
főzhet.

Egyszerűen kezelhető süllyesztett gombok és
visszaszámlálás funkció
Ez a LED-es kijelzővel ellátott praktikus kezelőfelület
visszaszámlálásos időzítő funkciót is kínál.
Süllyesztett forgatógombjaival és nyomógombjaival
közvetlenül szabályozhatja a hőmérsékletet és a
főzési módot.

More Benefits :
Kétkörös grill: gyorsan készíthet csodálatosan finom grillezett ételeket•

Ujjlenyomat mentes bevonat•

Features :

Beépíthető sütő•
Ujjlenyomatmentes inox felület•
 2 sütési szint•
Thermo-timer vezérlés•
Süllyesztett gombok•
Elektronika funkciói: hangjelzés,
időtartam kijelzés, program vége,
percszámláló, idő

•

Könnyen tisztítható zománc felület•
Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó•
Hűtő ventilátor•
Sütő tálcák: 1 fekete zománcozott
sütőtálca, 1 fekete zománcozott
zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács•
Kábelhossz: 1.1 m•
http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBPL15PC002027.png
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http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBPL15PC002010.png
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http://services.electrolux-
medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSEBPL15PC002009.png
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Technical Specs :

Márkanév : Electrolux•
Modellnév : EZB5430ANX•
Energiaosztály : A•
Elektromos teljesítmény (W) : 2500•
Sütési mód : hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)•
Grill típusa : hagyományos, fix•
Tisztítás : könnyen tisztítható zománc,•
 Sütőfunkciók : alsó sütés, hagyományos sütés, kiolvasztás,
gyors grill, grill, nedves hőlégbefúvás, hőlégkeverés

•

Sütési tartomány : 50 - 250 C•
Sütő nettó űrtartalma (l) : 57•
Sütőajtó : 1 vízszintes osztás, dupla üveg, műanyag•
Ajtó : kiegyensúlyozott ajtó, könnyen leszerelhető ajtó•
 Dugvillás hálózati csatlakozó : Van•
Sütő világítás : 1, hátul•
Rácsozat a sütőben : Krómozott vezetőrácsok•
Egyéb tartozékok : 1 szintű sütősín•
Sütő tálcák : 1 fekete zománcozott sütőtálca, 1 fekete
zománcozott zsírfelfogó tálca

•

Sütőrácsok : 1 krómozott grillrács•
Forgónyárs : nincs•
Ajtóbiztonság : nincs•
Nettó súly (kg) : 29.4•
 Magasság (mm) : 590•
Szélesség (mm) : 594•
Mélység (mm) : 560•

Product Description :
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