
Makulátlan tisztaság
Felejtse el a sütőjét elcsúfító ujjlenyomatokat! Az ujjlenyomatmentes 
bevonattal ellátott rozsdamentes kezelőfelület mindig esztétikusan fog kinézni.

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. 

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

Pirolitikus tisztítás: nincs több sütő súrolás
A pirolitikus tisztítással gyerekjáték a takarítás. Az  
öntisztító program olyan magas hőfokra hevíti a sütőt, 
amelyen a zsír- és ételmaradványok hamuvá égnek. 
Ezután egyszerűen csak ki kell törölnie a sütő aljából a 
hamut. A súrolást nyugodtan elfelejtheti.

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.

Gyors felfűtés, ínycsiklandó eredmények
Ez a sütő sokkal gyorsabban felmelegszik, mint gondolná. A ventilátor 
egyenletesen oszlatja el a hőt a sütőtérben, így a sütemények és húsok 
egyenletesen fognak sülni a tálca forgatása nélkül is.

Product Benefits & Features

• Beépíthető sütő
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• 2 sütési szint
• Pirolitikus tisztítás
• Automatikus hőmérséklet ajánlás
• Elektronikus hőmérséklet szabályozás
• Gyerekzár
• Maradékhő kijelzés
• Elektronika funkciói:  pirolitika (1 ciklus),  auto kikapcsolás (csak sütő),  
sütési eredmény ellenőrzése,  gyerekzár,  demo mód,  időtartam kijelzés,  
elektronikus hőmérséklet szabályozó,  program vége,  percszámláló,  valós 
hőmérséklet kijelzés,  maradékhő kijelzés,  maradékhő felhasználás,  
szervizkód,  hőmérséklet ajánlás,  óra (napi idő) 
• Halogénvilágítás
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák:  1 fekete zománcozott sütőtálca,  1 fekete zománcozott 
zsírfelfogó tálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 
• Demó mód
• Szerviz kódok
• Automatikus sütő-kikapcsolás funkció
• Kábelhossz: 1.1 m
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Márkanév Electrolux
Modellnév EEC2400EOX
Termékkód (PNC) 944 064 912
 Energiaosztály A+
Sütési mód multifunkciós
Grill típusa hagyományos, fix
Sütő tisztítás pirolitikus

 Sütőfunkciók
 légkeverés,  gyors grill,  alsó sütés,  

hússütés,  nedves hőlégbefúvás,  grill, 
 kiolvasztás,  hagyományos sütés,   

turbo grill
Sütési tartomány 50-250 C
Kijelző típusa digitális programozható vezérlés
Sütő nettó űrtartalma (l) 53
Sütőajtó  1 vízszintes osztás,  4 üveges

Ajtó kiegyensúlyozott ajtó, könnyen 
leszerelhető ajtó

 Dugvillás hálózati csatlakozó Van
Sütő világítás  1,  1 halogén izzó
Rácsozat a sütőben Préselt oldalfal

Sütő tálcák  1 fekete zománcozott sütőtálca,  1 
fekete zománcozott zsírfelfogó tálca

Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Maghőmérő nincs

Forgónyárs nincs

Product Specification
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