
Lásson minden apró részletet
Ez a lámpa a sütő hátulja felé vetíti a fényt, és egyenletesen megvilágítja a 
teljes sütőteret. Hunyorgás nélkül, tökéletesen láthatja az étel minden részletét!

Aranybarna grillezés
A ropogós baconszeletektől a hólyagosodó mozzarelláig minden eddiginél 
többet hozhat ki a grillezőjéből.  Tökéletes, ha ropogós csirkeszárnyat 
szeretne sütni, vagy a szájban olvadó halloumit. 

Precíz beállítást biztosító LED-es időzítő-kijelző
Az időzítő LED-es kijelzője segítségével könnyen nyomon követheti a főzés 
folyamatát. Egyszerűen beállíthatja a pontos főzési időt, és a készülő ételeket 
is figyelheti. Teljes felügyeletet biztosít a sütés-főzés fölött, így könnyedén 
kibontakoztathatja konyhaművészeti kreativitását. 

Gyors, hatékony és egyenletes sütés
A sütő teljes belső terében keringeti a levegőt, így az 
étel egyenletesen készül el. A technológiának 
köszönhetően a sütő hamarabb felmelegszik, ezzel időt 
és energiát takaríthat meg.

Egyenletes sütés minden szinten
Az extra körfűtőszál segítségével a hő egyenletesen 
kering a tepsik között is.

Egyenletes sütés, gyorsan és hatékonyan
A SurroundCook sütőben a légkeringető rendszer gondoskodik róla, hogy a 
hőeloszlás egyenletes legyen a készülék minden pontján. Így biztosan nem 
kell a tepsit forgatni sütés közben. 

Product Benefits & Features

• Beépíthető sütő
• 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 zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
• Kábelhossz: 1.1 m
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Márkanév Electrolux
Modellnév EZB3410AOW
Termékkód (PNC) 944 064 907
 Energiaosztály A
Sütési mód hőlégbefúvás (körfűtőszál+ventilátor)
Grill típusa hagyományos, fix
Sütő tisztítás könnyen tisztítható zománc

 Sütőfunkciók
 alsó sütés,  hagyományos sütés,  

kiolvasztás,  gyors grill,  grill,  nedves 
hőlégbefúvás,   hőlégkeverés

Sütési tartomány 50-250 C

Kijelző típusa SET timer, digitális kijelző, 
programozható

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
Sütő tálcák 1 fekete zománcozott zsírfelfogó tálca
Sütőrácsok 1 krómozott grillrács

Maghőmérő nincs
Forgónyárs nincs

Product Specification
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