
Ujjlenyomatmentes kezelőpanel
A kezelőpanel ujjlenyomatmentes bevonatát pofonegyszerű tisztán tartani, 
mert nem látszanak rajta a foltok és ujjlenyomatok. 

Időzítő funkció – biztos lehet benne, hogy az étel időben elkészül
Az időzítő funkcióval pontosan megtervezheti a vacsora időpontját. Csak 
állítsa be, meddig akarja készíteni az ételt, a sütő pedig jelzi, ha lejár a 
program. 

Egyszerűen és biztonságosan hozzáférhet a forró tepsikhez
A teleszkópos sütősínek könnyedén kihúzhatók és betolhatók, így 
gördülékenyen és biztonságosan mozgathatja a forró tepsiket. Ráadásul 
szabadon áthelyezheti őket az Önnek leginkább megfelelő pozícióba.

Kiolvasztás funkció
Speciális funkció a fagyasztott élelmiszerek felolvasztásához. A ventiáltor 
egyenletes hőelosztást biztosít a sütőben, így anélkül ki lehet olvasztani az 
ételeket, hogy meg kellene őket fordítani.

Egy sokoldalú, multifunkciós sütő
Ebben a multifunkciós sütőben minden recepthez megtalálja a megfelelő 
programot. Ráadásul könnyedén készíthet egyidejűleg különböző ételeket az 
egyes sütőszinteken.

Product Benefits & Features

• Beépíthető sütő
• Ujjlenyomatmentes inox felület
• Multifunkciós sütő körfűtőszállal
• Sütőfunkciók:  alsó sütés,  grill,  grill + felső sütés,   grill + vent+ felső sütés,  
világítás,  hőlégbefúvás,  felső + alsó sütés,  alsó-felső sütés,  kiolvasztás
• 2 sütési szint
• Elektronikus időzítő
• Süllyesztett gombok
• Elektronika funkciói:  hangjelzés,  időtartam kijelzés,  percszámláló,  
program vége,  kikapcsolható kijelző 
• Könnyen tisztítható zománc felület
• Könnyen tisztítható üvegfelületű ajtó
• Hűtő ventilátor
• Sütő tálcák: 1 fekete zománcozott sütőtálca
• Sütőrácsok: 1 krómozott grillrács 

Beépíthető sütő, könnyen tisztítható zománc

ZOB35722XU

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSSZOV180PA0000C.jpg


Márkanév Zanussi
Modellnév ZOB35722XU
 Energiaosztály A

 Sütőfunkciók
 alsó sütés,  hagyományos sütés,  

kiolvasztás,  gyors grill,  grill, nedves 
sütés,   hőlégkeverés,   turbo grill

Grill típusa hagyományos, fix
Sütő tisztítás könnyen tisztítható zománc
Sütési tartomány 50-250 C
Sütő nettó űrtartalma (l) 57

Ajtó kiegyensúlyozott ajtó, könnyen 
leszerelhető ajtó

Sütő világítás  1,  hátul
Egyéb tartozékok 1 szintű sütősín
Sütő tálcák 1 fekete zománcozott sütőtálca
Sütőrácsok 1 krómozott grillrács
Forgónyárs nincs
Ajtóbiztonság nincs
Nettó súly (kg) 27.4
 Magasság (mm)  590
Szélesség (mm)  594
Mélység (mm) 560
Elektromos csatlakozó Nincs

Product Specification
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