
Takarítson meg időt a gyors felfűtés funkcióval
A gyors felfűtéssel időt takaríthat meg. Ezt akár arra is fordíthatja, hogy még 
szebben tálalja a fogásokat.

Intuitív és elegáns érintőkijelző
A kijelzőn a három legfontosabb funkció azonnal elérhető. A finom ételek 
készítésének legrövidebb útja.

Connected Cooking - Finom ételek, egyszerűen, 
online
Inspirálódjon újabb receptekből a Connected Cooking 
használatával! Az applikáción keresztül is beállíthatja a 
sütés időtartamát és hőfokát. Élvezze, hogy akár 
távolról is nyomon követheti az ételkészítés folyamatát!

Maghőmérő a tökéletesre sült fogásokért
A maghőmérőnek köszönhetően minden alkalommal 
tökéletes lesz az eredmény. Használatával nyomon 
követheti az étel  belső hőmérsékletét. Jelzi, amikor az 
étel belső hőfoka elérte a beállított hőmérsékletet, és ki 
is kapcsolja a sütőt.

Steamify® – profi segítség a gőzsütéshez
A Steamify® funkció használatával minden eddiginél 
könnyebben készíthet ízletes fogásokat. Csak a sütési 
hőmérsékletet kell megadnia, és a készülék 
automatikusan beállítja a tökéletes gőzsütéshez 
szükséges paramétereket. Az egészséges, ízletes 
ételek készítését bízza a beprogramozott szakértőre!

Fokozzuk az ízeket!
Gőzsütő és hagyományos hőlégkeveréses, multifunkciós sütő kombinációja. A 
háromféle gőzprogrammal igazi konyhai kalandokra indulhat.

Product Benefits & Features

• Beépíthető sütő
• 3 sütési szint
• Gyorsfelfűtés funkció
• Maghőmérő
• Automatikus hőmérséklet ajánlás
• Memória funkció - a gyakran használt beállításokhoz
• Súlyérzékelős sütőprogramok
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Időzítési lehetőség
• Gyerekzár
• Automatikus kikapcsolás funkció
• Maradékhő kijelzés
• Magyar nyelvű kijelző
• Multifunkciós sütő gőz funkciókkal
• Elektronika funkciói:  230 recept /  auto programok,  30 nyelv,  hangjelzés, 
applikáció vezérlés,   auto kikapcsolás (csak sütő),  állítható jelzőhang,  sütési 
eredmény ellenőrzése,  gyerekzár,  tisztítás figyelmeztető,  óra stílusa 
beállítható,  okos panel,  programozott sütés,  programozott sütés,  
gőzmentesítés,  demo mód,  vízkőtelenítés,  állítható kijlező fényerő,  színes 
TFT kijelző,  elektronikus hőmérséklet szabályozó,  választható gyors felfűtés, 
 húshőmérő,  húshőmérő auto kikapcsolással,  húshőmérő hőmérséklet 
kijelzéssel,  húshőmérő hőmérséklet kijelzéssel,  szöveges információk a 
kijelzőn,  melegentartás (65 fokig),  billentyűhang,  nyelvválasztás,  
főkapcsoló,  3 napos memória,  percszámláló,  sütővilágítás (ki-
bekapcsolható),  frissítés,  valós hőmérséklet kijelzés,  maradékhő kijelzés 
(°C),  maradékhő felhasználás,  kelesztés,  szervizkód,  set & go,  gőz tisztítás 
- 2 ciklus,  kikapcsolható óra (napi idő),  tartály ürítése,  hőmérséklet ajánlás,  
óra (napi idő),  vízkeménység 
• Halogénvilágítás
• Sütővilágítás - ajtónyitáskor automatikusan felkapcsolódik
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• A ventilátor automatikusan leáll ajtónyitáskor
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák:  1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 szürke zománcozott 
zsírfelfogó tálca,  1  szet lyukacsos + nem lyukacsos tálca 
• Sütőrácsok: 2 grillrács 
• Demó mód
• Kábelhossz: 1.5 m
• Gőztisztítás funkció
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Márkanév Electrolux
Modellnév EOB9S31WX
Termékkód (PNC) 944 184 831
 Energiaosztály A++
Sütési mód hőlégbefúvás + gőz
Grill típusa hagyományos, fix
Sütő tisztítás gőz segítségével

 Sütőfunkciók

 félkész étel,  Vital gőz,  grill,  magas 
páratartalom,  alacsony páratartalom, 

Au gratin barnítás,  alsó sütés,  
kenyérsütés,  hagyományos sütés,  
kiolvasztás,  kelesztés,  aszalás,  

melegen tartás,  nedves 
hőlégbefúvás,  pizza,   

tányérmelegítés,   tartósítás,  lassú 
sütés,  gőz regenerálás, Steamify 

program,   hőlégkeverés,   turbo grill
Sütési tartomány 30-230C
Kijelző típusa I-Tex szöveges kijelző
Sütő nettó űrtartalma (l) 70

Sütőajtó
 1 vízszintes osztás,  4 üveges, 

Logózott szegély, Szakkereskedői 
design

Ajtó könnyen leszerelhető ajtó,  lágyan 
záródó

 Dugvillás hálózati csatlakozó Van

Sütő világítás  igen, 2 db,  1 halogén izzó,  felül 
halogén izzó

Rácsozat a sütőben Krómozott vezetőrácsok, EasyEntry, 
Nincs

Egyéb tartozékok 1 szintű sütősín, vízkeménység 
ellenőrző eszköz

Sütő tálcák
 1 szürke zománcozott sütőtálca,  1 

szürke zománcozott zsírfelfogó tálca,  
1  szet lyukacsos + nem lyukacsos 

tálca 
Sütőrácsok 2 grillrács
Maghőmérő van

Product Specification
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