
Energiaosztály:
A

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
61

Zajszint dB(A):
47

Elektromos teljesítmény (W):
10435

teljes indukciós tűzhely –

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

programozható kijelző –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
időtartambeállítás; sütés vége jelzés; 
percszámlálás; kikapcsolható kijelző; óra

sütőfunkciók: alsó sütés; alsó+felső sütés;  –
felolvasztás; hőlégbefúvás; hőlégkeverés; 
pizzasütés; turbógrill; gyorsgrill; 
sütővilágítás

maradékhő-kijelzés zónánként –

elektromos grill –

katalitikus tisztítás –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontrollámpák –

hőfokszabályozó –

sütővilágítás –

2 szintes, teleszkópos sütősín –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 fekete, zománcozott zsírfelfogó tálca –

1 krómozott grillrács –

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok

EKD 513503X
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EKC 511503X

EKC 513517K

Energiaosztály:
A

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
61

Zajszint dB(A):
47

Elektromos teljesítmény (W):
9135

Energiaosztály:
A

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
61

Zajszint dB(A):
47

Elektromos teljesítmény (W):
9135

Energiaosztály:
A

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
57

Zajszint dB(A):
47

Elektromos teljesítmény (W):
8035

elektromos, kerámialapos  –
tűzhely

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

biztonsági percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
sütés vége jelzés; 
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés;  –
felső sütés; alsó+felső sütés; 
felolvasztás; hőlégbefúvás; grill

maradékhő-kijelzés zónánként –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontrollámpák –

hőfokszabályozó –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 krómozott grillrács –

elektromos, kerámialapos  –
tűzhely
fekete –
multifunkciós sütő –
programozható kijelző –
időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
időtartambeállítás; sütés 
vége jelzés; percszámlálás; 
kikapcsolható kijelző; óra

sütőfunkciók: alsó sütés;  –
alsó+felső sütés; felolvasztás; 
hőlégbefúvás; hőlégkeverés; 
pizzasütés; turbógrill; gyorsgrill; 
sütővilágítás
maradékhő-kijelzés zónánként –
elektromos grill –

katalitikus tisztítás –
2 rétegű üvegajtó –
könnyen kivehető ajtó –
edénytartó fiók –
kontrollámpák –
hőfokszabályozó –
sütővilágítás –
2 szintes, teleszkópos sütősín –
2 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi
1 fekete, zománcozott  –
zsírfelfogó tálca
1 krómozott grillrács –

elektromos, kerámialapos  –
tűzhely

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

programozható kijelző –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
időtartambeállítás; sütés 
vége jelzés; percszámlálás; 
kikapcsolható kijelző; óra

sütőfunkciók: alsó sütés;  –
alsó+felső sütés; felolvasztás; 
hőlégbefúvás; hőlégkeverés; 
pizzasütés; turbógrill; gyorsgrill; 
sütővilágítás

maradékhő-kijelzés zónánként –

elektromos grill –

katalitikus tisztítás –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontrollámpák –

hőfokszabályozó –

sütővilágítás –

2 szintes, teleszkópos sütősín –

2 fekete, zománcozott sütőtepsi –

1 fekete, zománcozott  –
zsírfelfogó tálca

1 krómozott grillrács –

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok

EKC 513517X

18

SÜTÉS sütők
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


19

EKK 511510X

EKK 513519X

kombinált tűzhely –

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

biztonsági percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
sütés vége jelzés; 
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés;  –
felső sütés; alsó+felső sütés; 
felolvasztás; hőlégbefúvás; grill

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontrollámpák –

hőfokszabályozó –

üvegtető –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 krómozott grillrács –

Energiaosztály:
A

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
61

Zajszint dB(A):
47

Elektromos teljesítmény (W):
2035

Max. gázteljesítmény (W):
8030

Energiaosztály:
A

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
57

Zajszint dB(A):
47

Elektromos teljesítmény (W):
7835

Energiaosztály:
A

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
61

Zajszint dB(A):
47

Elektromos teljesítmény (W):
3035

Max. gázteljesítmény (W):
8030

kombinált tűzhely –
rozsdamentes acél –
multifunkciós sütő –
programozható kijelző –
időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
időtartambeállítás; sütés 
vége jelzés; percszámlálás; 
kikapcsolható kijelző; óra

sütőfunkciók: alsó sütés;  –
alsó+felső sütés; felolvasztás; 
hőlégbefúvás; hőlégkeverés; 
pizzasütés; turbógrill; gyorsgrill; 
sütővilágítás
egykezes szikragyújtás  –
égésbiztosító –

elektromos grill –
2 rétegű üvegajtó –
könnyen kivehető ajtó –
edénytartó fiók –
kontrollámpák –
hőfokszabályozó –
üvegtető –
sütővilágítás –
1 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi
1 fekete, zománcozott  –
zsírfelfogó tálca
1 krómozott grillrács –

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok

EKC 511502W

elektromos, kerámialapos  –
tűzhely

fehér –

multifunkciós sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés;  –
alsó+felső sütés; felolvasztás; 
hőlégkeverés; grill

maradékhő-kijelzés zónánként –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontrollámpák –

hőfokszabályozó –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 krómozott grillrács –
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Energiaosztály:
A

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
57

Zajszint dB(A):
47

Elektromos teljesítmény (W):
1835

Max. gázteljesítmény (W):
8030

kombinált tűzhely –

fehér –

multifunkciós sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés;  –
alsó+felső sütés; felolvasztás; 
hőlégkeverés; grill

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontrollámpák –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 krómozott grillrács –

EKK 511509W

Energiaosztály:
A

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
57

Zajszint dB(A):
47

Elektromos teljesítmény (W):
1835

Max. gázteljesítmény (W):
8030

kombinált tűzhely –

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés;  –
alsó+felső sütés; felolvasztás; 
hőlégkeverés; grill

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontrollámpák –

hőfokszabályozó –

üvegtető –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 krómozott grillrács –

EKK 511509X

Energiaosztály:
A

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
61

Zajszint dB(A):
47

Elektromos teljesítmény (W):
2035

Max. gázteljesítmény (W):
8030

kombinált tűzhely –

fehér –

multifunkciós sütő –

biztonsági percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
sütés vége jelzés; 
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés;  –
felső sütés; alsó+felső sütés; 
felolvasztás; hőlégbefúvás; grill

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

elektromos grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontrollámpák –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

2 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 krómozott grillrács –

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok

EKK 511510W
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Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
59

Elektromos teljesítmény (W):
15

Max. gázteljesítmény (W):
10700

gáztűzhely –

rozsdamentes acél –

statikus sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés; grill –

szikragyújtás a sütőben is –

égésbiztosító –

gáz grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

hőfokszabályozó –

üvegtető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 alumínium tepsi –

1 krómozott grillrács –

EKG 511111X

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
61

Zajszint dB(A):
47

Elektromos teljesítmény (W):
1685

Max. gázteljesítmény (W):
10730

gáztűzhely –

rozsdamentes acél –

multifunkciós sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés;  –
felolvasztás; alsó sütés 
+ légkeverés; grill; grill + 
ventilátor; sütővilágítás

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

elektromos grill –

katalitikus tisztítás –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

kontrollámpák –

hőfokszabályozó –

üvegtető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 alumínium tepsi –

1 krómozott grillrács –

EKG 511113X

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
63

Elektromos teljesítmény (W):
15

Max. gázteljesítmény (W):
10730

gáztűzhely –

fehér –

statikus sütő –

Gáz időzítő –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
óra; időtartambeállítás; sütés 
vége jelzés; funkció zár; 
percszámlálás; gáz leállás; idő

sütőfunkciók: alsó sütés; grill –

egykezes szikragyújtás  –
a főzőlapon

egykezes szikragyújtás  –
a sütőben

égésbiztosító –

gáz grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

2 szintes, teleszkópos sütősín –

1 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 alumínium tepsi –

1 fekete, zománcozott  –
zsírfelfogó tálca

1 krómozott grillrács –

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok

EKG 513105W
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Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
59

Elektromos teljesítmény (W):
15

Max. gázteljesítmény (W):
10730

gáztűzhely –

fehér –

statikus sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés; grill –

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

gáz grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 alumínium tepsi –

1 krómozott grillrács –

EKG 511109W

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
59

Zajszint dB(A):
47

Elektromos teljesítmény (W):
20

Max. gázteljesítmény (W):
10730

gáztűzhely –

fehér –

statikus sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés; grill;  –
grill + forgónyárs

egykezes szikragyújtás  –

égésbiztosító –

gáz grill –

forgónyárs –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 alumínium tepsi –

1 krómozott grillrács –

EKG 511110W

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
59

Elektromos teljesítmény (W):
15

Max. gázteljesítmény (W):
10730

gáztűzhely –

fehér –

statikus sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés; grill –

szikragyújtás a sütőben is –

égésbiztosító –

gáz grill –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 alumínium tepsi –

1 krómozott grillrács –

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok

EKG 511111W
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Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 50

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
49

Elektromos teljesítmény (W):
15

Max. gázteljesítmény (W):
10230

gáztűzhely –

fehér –

statikus sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés –

égésbiztosító –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

tető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 krómozott grillrács –

EKG 501104W

Méret (m. x sz. x m.) (cm):
85 x 50 x 60

Sütőtér buttó űrtartalma (l):
59

Elektromos teljesítmény (W):
15

Max. gázteljesítmény (W):
10730

gáztűzhely –

fehér –

statikus sütő –

percszámláló –

időzítőfunkciók: hangjelzés;  –
percszámlálás

sütőfunkciók: alsó sütés –

szikragyújtás –

égésbiztosító –

2 rétegű üvegajtó –

könnyen kivehető ajtó –

edénytartó fiók –

hőfokszabályozó –

tető –

sütővilágítás –

1 fekete, zománcozott  –
sütőtepsi

1 alumínium tepsi –

1 krómozott grillrács –

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok

EKG 511108W
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Outstanding perfor-
mance and a choice 
of cooking options.

The range of microwave ovens fully 
complement the rest of the Electrolux range 
with its extremely stylish design.
A microwave oven is a really useful addition 
to your kitchen. Our microwaves offer more 
than just defrosting and heating food. They 
can cook your food or bake your bread 
without compromising the excellent results.

Electrolux MicroBakery offers multiple choice 
cooking using microwave, grill and /or 
convection together with a unique 
breadmaking facility, with the option of 6 
programmes baking delicious bread to 
perfection. Use the delayed start feature to 
bake bread so it is ready for you at breakfast 
time. Warm fresh bread ready when you are!

 mikró + kenyérsütőgép –

 ezüst –

 95 perces időkijelzés –

 elektromos vezérlés –

  sütési módok: mikrohullám. grill,  –
hőkeverés, mikrohullám+grill, mikrohullám 
+hőkeverés, kenyérsütés 

 6 program kenyérsütéshez –

  kapacitás kenyérsütéshez (gramm):  –
800/1000/1200 

kiolvasztás funkció –

gyerekzár  –

késleltetett indítás: max. 24 óra   –

 10 automata főzőprogram  –

 +30 másodperc funkció –

 3 fokozatú főzés –

 5 teljesítményfokozat –

 1 grill teljesítményfokozat  –

  extra tartozékok: teflontál dagasztóval  –
kenyértészta készítéshez, mérőkanál, 
mérőpohár, grillrács

Űrtartalom (l): 
28

Mikrohullám-teljesítmény (W): 
900

Grillteljesítmény (W): 
1100

Sütési teljesítmény (W): 
1100 +1400

Forgótányér átmérője (cm):
31,5

Méret (m. x sz. x m.) (cm): 
32,3 x 52,0 x 47,4

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok
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EMS 21400W

EMS 21200W

mikrohullám kvarcgrillel  –

ezüst  –

90 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés  –

sütési módok: grill;  –
mikrohullám; mikrohullám & 
grill 

kiolvasztás funkció –

gyerekzár –

Re-turntable –

öko üzemmód – stand by  –
állapotban 0 energiafogyasztás

percszámláló –

11 teljesítményfokozat –

1 grill teljesítményfokozat –

extra tartozék: grillrács –

mikrohullám kvarcgrillel  –

fehér  –

90 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés  –

sütési módok: grill;  –
mikrohullám; mikrohullám & 
grill 

kiolvasztás funkció –

gyerekzár  –

Re-turntable –

öko üzemmód – stand by  –
állapotban 0 energiafogyasztás 

percszámláló –

11 teljesítményfokozat  –

1 grill teljesítményfokozat  –

extra tartozék: grillrács –

mikrohullám –

fehér –

90 perces időkijelzés –

elektromos vezérlés –

sütési mód: mikrohullám –

kiolvasztás funkció –

gyerekzár –

Re-turntable –

öko üzemmód – stand by  –
állapotban 0 energiafogyasztás

percszámláló –

6 teljesítményfokozat –

Űrtartalom (l): 
21

Mikrohullám-teljesítmény (W): 
800

Grillteljesítmény (W): 
1000

Forgótányér átmérője (cm): 
27

Zajszint db(A): 
60

Méret (m. x sz. x m.) (cm): 
28,7 x 48,5 x 42,2

Űrtartalom (l): 
21

Mikrohullám-teljesítmény (W): 
800

Grillteljesítmény (W): 
1000

Forgótányér átmérője (cm): 
27

Zajszint db(A): 
60

Méret (m. x sz. x m.) (cm): 
28,7 x 48,5 x 42,2

Űrtartalom (l): 
21

Mikrohullám-teljesítmény (W): 
800

Forgótányér átmérője (cm): 
27

Zajszint db(A): 
60

Méret (m. x sz. x m.) (cm): 
28,7 x 48,5 x 42,2

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok

EMS 21400S
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EMS 20400K

EMS 20400W

mikrohullám kvarcgrillel  –

ezüst  –

99 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés  –

sütési módok: grill; mikrohullám;  –
mikrohullám + grill

kiolvasztás funkció –

5 teljesítményfokozat –

1 grill teljesítményfokozat –

extra tartozék: grillrács –

mikrohullám kvarc grillel  –

fekete  –

99 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés –

sütési módok: grill; mikrohullám;  –
mikrohullám + grill

kiolvasztás funkció –

5 teljesítményfokozat –

1 grill teljesítményfokozat –

mikrohullám kvarc grillel  –

fehér  –

99 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés  –

sütési módok: grill; mikrohullám;  –
mikrohullám + grill

kiolvasztás funkció –

5 teljesítményfokozat  –

1 grill teljesítményfokozat  –

extra tartozék: grillrács –

Űrtartalom (l): 
21

Mikrohullám-teljesítmény (W): 
800

Grillteljesítmény (W): 
1000

Forgótányér átmérője (cm): 
27

Zajszint db(A): 
60

Méret (m. x sz. x m.) (cm): 
28,7 x 48,5 x 41

Űrtartalom (l): 
21

Mikrohullám-teljesítmény (W): 
800

Grillteljesítmény (W): 
1000

Forgótányér átmérője (cm): 
27

Zajszint db(A): 
60

Méret (m. x sz. x m.) (cm): 
28,7 x 48,5 x 41

Űrtartalom (l): 
21

Mikrohullám-teljesítmény (W): 
800

Grillteljesítmény (W): 
1000

Forgótányér átmérője (cm): 
27

Zajszint db(A): 
60

Méret (m. x sz. x m.) (cm): 
28,7 x 48,5 x 41

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok

EMS 20400S

28

SÜTÉS mikrohullámú sütők
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


EMS 2105S

EMS 20200W

mikrohullám és grill  –

rozsdamentes acél –

99 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés  –

sütési módok: grill; mikrohullám;  –
mikrohullám + grill

kiolvasztás funkció –

5 teljesítményfokozat –

1 grill teljesítményfokozat  –

extra tartozék: grillrács –

mikrohullám  –

ezüst  –

60 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés –

sütési mód: mikrohullám  –

kiolvasztás funkció –

5 teljesítményfokozat –

mikrohullám  –

fehér  –

99 perces időkijelzés  –

elektromos vezérlés –

sütési mód: mikrohullám  –

kiolvasztás funkció –

5 teljesítményfokozat –

Űrtartalom (l): 
20

Mikrohullám-teljesítmény (W): 
800

Grillteljesítmény (W): 
1000

Forgótányér átmérője (cm): 
24,5

Zajszint db(A): 
60

Méret (m. x sz. x m.) (cm): 
28,7x46,1x37,3

Űrtartalom (l): 
21

Mikrohullám-teljesítmény (W): 
800

Forgótányér átmérője (cm): 
27

Zajszint db(A): 
60

Méret (m. x sz. x m.) (cm): 
28,2x47x37,7

Űrtartalom (l): 
21

Mikrohullám-teljesítmény (W): 
800

Forgótányér átmérője (cm): 
27

Zajszint db(A): 
60

Méret (m. x sz. x m.) (cm): 
28,7 x 48,5 x 41

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok

EMS 20405X
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modellnév EKD 513503X EKC 513517X EKC 513517K EKC 511503X EKC 511502W

TERMÉKJELLEMZŐK

multifunkciós sütő hőlégkeveréssel

időzítő funkció

termosztát a sütőben

grill funkció

forgónyárs

sütővilágítás

edénytartó rekesz

kontrollámpák

tető

maradékhő-kijelzés

égésbiztosító

elektromos szikragyújtás a főzőlapon

elektromos szikragyújtás a sütőben

MŰSZAKI ADATOK

szín rozsdamentes acél rozsdamentes acél fekete rozsdamentes acél fehér

főzőzóna teljes indukciós üvegkerámia üvegkerámia üvegkerámia üvegkerámia

sütőtípus elektromos elektromos elektromos elektromos elektromos

időzítő típusa programozható kijelző programozható kijelző programozható kijelző percszámláló percszámláló

energiaosztály A A A A A

űrtartalom (l) 61 61 61 57 57

zajszint dB(A) 47 47 47 47 47

elektromos teljesítmény (W) 10435 9135 9135 8035 7835

max. gáz teljesítmény (W)

grill teljesítmény (W) 1650 1650 1650 1650 1650

körfűtőszál teljesítmény (W) 2000 2000 2000 2000

bal hátsó – főzőzóna indukciós elektromos elektromos elektromos elektromos

bal hátsó – teljesítmény/átmérő
3600 W/2100 W/

210 mm
1200 W/140 mm 1200 W/140 mm 1200 W/140 mm 1200 W/140 mm

jobb hátsó – főzőzóna indukciós elektromos elektromos elektromos elektromos

jobb hátsó – teljesítmény/átmérő 2500 W/1400 W/140 mm
2000 W/1100 W/900 

W/250x140 mm/140 mm
2000 W/1100 W/900 

W/250x140 mm/140 mm
1800 W/180 mm 1800 W/180 mm

bal első – főzőzóna indukciós elektromos elektromos elektromos elektromos

bal első – teljesítmény/átmérő 
2500 W/1400 W/140 

mm
1700 W/1700 W/700 
W/180 mm/120 mm

1700 W/1700 W/700 
W/180 mm/120 mm

1800 W/180 mm 1800 W/180 mm

jobb első – főzőzóna indukciós elektromos elektromos elektromos elektromos

jobb első – teljesítmény/átmérő 2800 W/1800 W/180 mm 1200 W/140 mm 1200 W/140 mm 1200 W/140 mm 1200 W/140 mm

sütősín 2 teleszkópos sütősín 2 teleszkópos sütősín 2 teleszkópos sütősín

tepsik
1 fekete, zsírfelfogó 

tálca; 2 fekete, 
zománcozott tepsi

1 fekete, zsírfelfogó 
tálca; 2 fekete, 

zománcozott tepsi

1 fekete, zsírfelfogó 
tálca; 2 fekete, 

zománcozott tepsi

2 fekete, zománcozott 
tepsi

2 fekete, zománcozott 
tepsi

grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács

választható tartozékok

magasság (mm) 850 850 850 850 850

szélesség (mm) 500 500 500 500 500

mélység (mm) 600 600 600 600 600

SÜTÉS sütők
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modellnév EKK 513519X EKK 511510X EKK 511510 W EKK 511509X EKK 511509W

TERMÉKJELLEMZŐK

multifunkciós sütő hőlégkeveréssel

időzítő funkció

termosztát a sütőben

grill funkció

forgónyárs

sütővilágítás

edénytartó rekesz

égésbiztosító

tető

maradékhő-kijelzés

égésbiztosító

elektromos szikragyújtás a főzőlapon

elektromos szikragyújtás a sütőben

MŰSZAKI ADATOK

szín rozsdamentes acél rozsdamentes acél fehér rozsdamentes acél fehér

főzőzóna gáz gáz gáz gáz gáz

sütőtípus elektromos elektromos elektromos elektromos elektromos

időzítő típusa programozható kijelző percszámláló percszámláló percszámláló percszámláló

energiaosztály A A A A A

űrtartalom (l) 61 61 61 57 57

zajszint dB(A) 47 47 47 47 47

elektromos teljesítmény (W) 3035 2035 2035 1835 1835

max. gáz teljesítmény (W) 8030 8030 8030 8030 8030

grill teljesítmény (W) 1650 1650 1650 1650 1650

körfűtőszál teljesítmény (W) 2000 2000 2000

bal hátsó – főzőzóna kis főzőzóna kis főzőzóna kis főzőzóna kis főzőzóna kis főzőzóna

bal hátsó – teljesítmény/átmérő 1000 W/55 mm 1000 W/55 mm 1000 W/55 mm 1030 W/55 mm 1030 W/55 mm

jobb hátsó – főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna

jobb hátsó – teljesítmény/átmérő 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm

bal első – főzőzóna gyors főzőzóna gyors főzőzóna gyors főzőzóna gyors főzőzóna gyors főzőzóna

bal első – teljesítmény/átmérő 3000 W/102 mm 3000 W/102 mm 3000 W/102 mm 3000 W/102 mm 3000 W/102 mm

jobb első – főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna

jobb első – teljesítmény/átmérő 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm

sütősín

tepsik
1 fekete, zománcozott 
tepsi;1 fekete, zsírfel-

fogó tálca

2 fekete, zománcozott 
tepsi

2 fekete, zománcozott 
tepsi

2 fekete, zománcozott 
tepsi

2 fekete, zománcozott 
tepsi

grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács

választható tartozékok 2 teleszkópos sütősín 2 teleszkópos sütősín 2 teleszkópos sütősín

magasság (mm) 850 850 850 850 850

szélesség (mm) 500 500 500 500 500

mélység (mm) 600 600 600 600 600
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modellnév EKG 513105W EKG 511113X EKG 511111X EKG 511111W

TERMÉKJELLEMZŐK

multifunkciós sütő hőlégkeveréssel

időzítő funkció

termosztát a sütőben

grill funkció

forgónyárs

sütővilágítás

edénytartó rekesz

kontrollámpák

tető

maradékhő-kijelzés

égésbiztosító

elektromos szikragyújtás a főzőlapon

elektromos szikragyújtás a sütőben

MŰSZAKI ADATOK

szín fehér rozsdamentes acél rozsdamentes acél fehér

főzőzóna gáz gáz gáz gáz

sütőtípus gáz multifunkciós gáz gáz

időzítő típusa programozható kijelző percszámláló percszámláló percszámláló

energiaosztály

űrtartalom (l) 63 61 59 59

zajszint dB(A) 47

elektromos teljesítmény (W) 15 1685 15 15

max. gáz teljesítmény (W) 10730 10730 10730 10730

grill teljesítmény (W) 1900 1650 1900 1900

körfűtőszál teljesítmény (W)

bal hátsó – főzőzóna kis főzőzóna kis főzőzóna kis főzőzóna kis főzőzóna

bal hátsó – teljesítmény/átmérő 1030 W/55 mm 1030 W/55 mm 1030 W/55 mm 1030 W/55 mm

jobb hátsó – főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna

jobb hátsó – teljesítmény/átmérő 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm

bal első – főzőzóna gyors főzőzóna gyors főzőzóna gyors főzőzóna gyors főzőzóna

bal első – teljesítmény/átmérő 3000 W/102 mm 3000 W/102 mm 3000 W/102 mm 3000 W/102 mm

jobb első – főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna

jobb első – teljesítmény/átmérő 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm

sütősín 2 teleszkópos sütősín sütősín

tepsik

1 alumínium tepsi;1 
fekete, zománcozott 

tepsi;1 fekete, zsírfelfogó 
tálca

1 alumínium tepsi;1 
fekete, zománcozott 

tepsi

1 alumínium tepsi;1 
fekete, zománcozott 

tepsi

1 alumínium tepsi;1 
fekete, zománcozott 

tepsi

grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács

választható tartozékok 2 teleszkópos sütősín

magasság (mm) 850 850 850 850

szélesség (mm) 500 500 500 500

mélység (mm) 600 600 600 600

SÜTÉS sütők
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modellnév EKG 511110W EKG 511109W EKG 511108W EKG 501104W

TERMÉKJELLEMZŐK

multifunkciós sütő hőlégkeveréssel

időzítő funkció

termosztát a sütőben

grill funkció

forgónyárs

sütővilágítás

edénytartó rekesz

kontrollámpák

tető

maradékhő-kijelzés

égésbiztosító

elektromos szikragyújtás a főzőlapon

elektromos szikragyújtás a sütőben

MŰSZAKI ADATOK

szín fehér fehér fehér fehér

főzőzóna gáz gáz gáz gáz

sütőtípus gáz gáz gáz gáz

időzítő típusa percszámláló percszámláló percszámláló percszámláló

energiaosztály

űrtartalom (l) 59 59 59 49

zajszint dB(A) 47

elektromos teljesítmény (W) 20 15 15 15

max. gáz teljesítmény (W) 10730 10730 10730 10230

grill teljesítmény (W) 1900 1900

körfűtőszál teljesítmény (W)

bal hátsó – főzőzóna kis főzőzóna kis főzőzóna kis főzőzóna közepes főzőzóna

bal hátsó – teljesítmény/átmérő 1030 W/55 mm 1030 W/55 mm 1030 W/55 mm 2000 W/71 mm

jobb hátsó – főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna kis főzőzóna

jobb hátsó – teljesítmény/átmérő 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 1030 W/55 mm

bal első – főzőzóna gyors főzőzóna gyors főzőzóna gyors főzőzóna közepes főzőzóna

bal első – teljesítmény/átmérő 3000 W/102 mm 3000 W/102 mm 3000 W/102 mm 2000 W/71 mm

jobb első – főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna közepes főzőzóna gyors főzőzóna

jobb első – teljesítmény/átmérő 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2000 W/71 mm 2600 W/102 mm

sütősín

tepsik
1 alumínium tepsi;1 
fekete, zománcozott 

tepsi

1 alumínium tepsi;1 
fekete, zománcozott 

tepsi

1 alumínium tepsi;1 
fekete, zománcozott 

tepsi

1 fekete, zománcozott 
tepsi

grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács 1 krómozott grillrács

választható tartozékok

magasság (mm) 850 850 850 850

szélesség (mm) 500 500 500 500

mélység (mm) 600 600 600 500
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modellnév EMC 28950S EMS 21400S EMS 21400W

TERMÉKJELLEMZŐK

kenyérsütő funkció

hőlégbefúvás

grill

mikrohullám

mikrohullám & hőlégbefúvás

mikrohullám & grill

kiolvasztás

digitális kijelző

öko üzemmód - stand by állapotban 0 energiafogyasztás

forgótányér visszaáll az induló pozícióba (Re-turntable)

gyerekzár

MŰSZAKI ADATOK

szín ezüst ezüst fehér

teljesítményfokozatok 5 11 11

forgótányér átmérője (mm) 315 270 270

űrtartalom (l) 28 21 21

zajszint dB(A) 60 60 60

teljesítmény (mikrohullám) W 900 800 800

teljesítmény (grill) W 1100 1000 1000

kiegészítők
teflon tál dagasztóval kenyér-

tészta készítéshez, mérőkanál, 
mérőpohár, grillrács

grillrács grillrács

magasság (mm) 323 287 287

szélesség (mm) 520 485 485

mélység (mm) 474 422 422

SÜTÉS mikrohullámú sütők
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modellnév EMS 21200W EMM 21150S EMM 21150W EMM 21000W

TERMÉKJELLEMZŐK

kenyérsütő funkció

hőlégbefúvás

grill

mikrohullám

mikrohullám & hőlégbefúvás

mikrohullám & grill

kiolvasztás

digitális kijelző

öko üzemmód - stand by állapotban 0 
energiafogyasztás
forgótányér visszaáll az induló pozícióba 
(Re-turntable)

gyerekzár

MŰSZAKI ADATOK

szín fehér ezüst fehér fehér

teljesítményfokozatok 6 11 11 5

forgótányér átmérője (mm) 270 270 270 270

űrtartalom (l) 21 21 21 21

zajszint dB(A) 60 60 60 60

teljesítmény (mikrohullám) W 800 800 800 800

teljesítmény (grill) W 1000 1000

kiegészítők grillrács grillrács

magasság (mm) 287 287 287 287

szélesség (mm) 485 485 485 485

mélység (mm) 422 422 422 422
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modellnév EMS 20400S EMS 20400K EMS 20400 W EMS 20405X EMS 2105S EMS 20200 W

TERMÉKJELLEMZŐK

kenyérsütő funkció

hőlégbefúvás

grill

mikrohullám

mikrohullám & hőlégbefúvás

mikrohullám & grill

kiolvasztás

digitális kijelző

öko üzemmód - stand by ál-
lapotban 0 energiafogyasztás
forgótányér visszaáll az induló 
pozícióba

gyerekzár

MŰSZAKI ADATOK

szín ezüst fekete fehér rozsdamentes acél ezüst fehér

teljesítményfokozatok 5 5 5 5 5 5

forgótányér átmérője (mm) 270 270 270 245 270 270

űrtartalom (l) 21 21 21 20 21 21

zajszint dB(A) 60 60 60 60 60 60

teljesítmény (mikrohullám) W 800 800 800 800 800 800

teljesítmény (grill) W 1000 1000 1000 1000

kiegészítők grillrács grillrács grillrács grillrács

magasság (mm) 287 287 287 280 282 287

szélesség (mm) 485 485 485 461 470 485

mélység (mm) 410 410 410 373 377 410

SÜTÉS mikrohullámú sütők
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365 days 

CUSTOMER AFTERCARE

OF GUARANTEED
NON-STOP CARE
CUSTOMER
HOTLINE
08705 950 950
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12 months parts & labour guarantee.*
Many Electrolux products are ‘A’ rated and 
endorsed by the Energy Savings Trust 
with an Energy Efficiency Recommendation. 
An award by this independent body is made 
only to the most energy efficient appliances 
on the market. 

Rapid service
If you call us out under the 12 months 
guarantee, we endeavour to fix the 
appliance within seven working days of 
our first call.

Local service nationwide
Backed by the extensive range of spare 
parts held by our central warehouse, 
the Service Force Network will endeavour 
to repair your product in your home within
72 hours of receipt of the original call.*
*Excludes Saturdays, Sundays and 
Bank Holidays. and may not be available 
in rural or outlying areas.

Service by appointment
To allow you to plan your day we can offer 
an appointment within a 3 hour time period, 
when the call is booked two days in 

advance.* We can also provide service 
outside of office hours and Saturday 
mornings**

*  Please note. The service pledge does not apply to 
the Republic of Ireland.

** A small extra charge is payable for this service.

Service Force network
Telephone (08705) 929 929
www.serviceforce.co.uk

Marketing Policy: The policy of Electrolux 
Major Appliances is one of continued 
improvement. We therefore reserve the 
right to alter or amend product ranges, 
specifications and dimensions without 
notice. All specifications/dimensions 
including installation dimensions should be 
checked with the appropriate instruction 
booklet before use or installation. If in doubt, 
contact your local Electrolux stockist who 
regularly receives up-to-date product 
information from our marketing department. 
E and O.E

Once you’ve bought an Electrolux product, you 
can relax. We’re committed to looking after it 
throughout its working life, via our network 
of fully trained service engineers. 
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Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.electrolux.hu

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltoz-

hatnak. A képek színei némileg eltérhetnek 

a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. 

Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerül-

jük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, 

kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid 

időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.electrolux.hu).

Electrolux: az átgondolt design megalkotója

Megesett már Önnel, hogy kibontott egy ajándékot, és önkéntelenül 
így kiáltott fel: „Ó! Hogy találtad ki Éppen erre vágytam!” Nos, mi, 
az Electrolux terméktervezői, ezt az érzést szeretnénk kiváltani mindazo-
kból, akik valamelyik termékünket választják vagy használják. 
Nem sajnáljuk az időt, az ismereteket és az alapos fejtörést, hogy 
megálmodjuk és megalkossuk azokat a készülékeket, amelyeket 
vevőink valóban igényelnek. Egy új termék tervezésénél első lépésként 
mindig megfigyeljük, hogy a vásárlók hogyan használják készülékeiket. 
Számunkra az átgondolt tervezés azt jelenti, hogy egyszerűbbé tesszük 
a készülékek használatát, kellemesebbé a feladatok elvégzését és arra 
biztatjuk vevőinket, hogy nyugodt lelkiismerettel élvezzék a XXI. század 
nyújtotta fényűzést. Az a célunk, hogy ezt az élvezetet világszerte a min-
dennapi élet mind több területén, minél több ember számára elérhetővé 
tegyük. Hogy amikor azt mondjuk, Önre gondolunk, akkor tudja, hogy 
komolyan így is gondoljuk.

Electrolux. Thinking of you.

Termékeinkről többet is megtudhat a www.electrolux.hu honlapon.

Ez a katalógus a nyomtatás napján az Electrolux rendelkezésére álló 
információk alapján készült. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 
a termékjellemzők és leírások kapcsán bármely információ tévesen 
lett feltüntetve, a hibás adatot javítjuk a www.electrolux.hu oldalun-
kon, mely mindig a legfrissebb információkat tartalmazza.

Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy 
elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlan-
ságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást 
szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk 
(www.electrolux.hu).
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