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Jó étvágyat!
Táplálja a szívét és a lelkét

Hozza a legjobb formáját!
Fantasztikus ízek új sütőink és mikrohullámú sütőink segítségével

S
Z

A
b

A
D

O
N

- 
Á

L
L

Ó

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


ÚJ ELECTROLUX TŰZHELYEK

A LEGFONTOSAbb HOZZÁVALÓK

MI EGY VACSORAPARTI SIKERÉNEK A TITKA?

NEM ELSŐSORbAN AZ ÉTEL. ÉS NEM IS CSAK A JÓ bOR.

bÁR EZEK IS NAGYON FONTOSAK. A SIKER LEGFŐbb TITKA: AZ IDŐ.

HA IDEJE VAN, AKKOR NYUGODTAN TÖLTHET MAGÁNAK ÉS 
VENDÉGEINEK EGY POHÁR GYÖNGYÖZŐ CHARDONNAY-T, AMÍG 
AZ ÉTEL ELKÉSZÜL. MÁS SZÓVAL, HA IDEJE VAN, AKKOR ÖN NEM 
CSUPÁN A GONDOSKODÓ HÁZIGAZDA LEHET, HANEM A PARTI 
RÉSZESE.

ÉS AZ ÚJ ELECTROLUX TŰZHELYEK IDŐMENEDZSMENT 
FUNKCIÓJÁVAL AZ IDŐ ÖNNEK DOLGOZIK. 

GONDOLJON RÁJUK ÚGY, MINT ÜGYES KONYHASEGÉDEKRE, AKIKET 
NEM KELL FOLYTON ELLENŐRIZNI. CSAK ÁLLÍTSA bE A FŐZÉSHEZ 
SZÜKSÉGES IDŐT, A TŰZHELY PEDIG JELEZNI FOGJA, AMIKOR AZ ÉTEL 
ELKÉSZÜLT.

ÖN MELYIK PILLANATÁT SZERETI LEGJObbAN EGY PARTINAK? 
AZ ÍNYCSIKLANDOZÓ ILLATOT, AMIKOR KIVESZI AZ ÉTELT A SÜTŐbŐL? 
AMIKOR LÁTJA VENDÉGEI ARCÁN, HOGY ÖSSZEFUTOTT A NYÁL 
A SZÁJUKbAN AZ ÉTEL LÁTTÁN? VAGY AZ ÖNFELEDT NEVETÉS 
PERCEIT? DÖNTSE EL ÖN. VÉGÜL IS EZ AZ ÖN PARTIJA. ELJÖTT AZ ÖN 
IDEJE.
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SÜTÉS-FŐZÉS

KULINÁRIS 
UTAZÁSOK

Az ünneplésre mindig találunk okot. Legyen szó akár 
születésnapról, egy közelgő utazásról vagy csak egy 
csodás napról, a Dinner Explorer interaktív partitár 
mindig segít Önnek abban, hogy egy igazán jó 
hangulatú, izgalmas partit szervezzen.
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Mit fog megünnepelni?

A sydneyi operaház 
megnyitását?
„A nap nem tudta, mennyire 
gyönyörű, amíg nem látta saját 
fényét megcsillanni ezen 
az épületen” – mondta egy 
építész, amikor először 
meglátta a sydneyi operaházat. 
Akár ennek szellemében is 
rendezhet egy elegáns, 
tengerparti hangulatú 
összejövetelt barátainak. 
Készítsen valami finom fogást, 
és kínáljon hozzá vörösbort.  

 Pirított kagyló fekete 
trombitagombával, zöld 
citromos újhagymával.

Lassú tűzön sütött 
kacsacomb shiitake 
gombával és metélttel.

A cannes-i filmfesztivált?
Kényeztesse vendégeit, mintha 
sztárok lennének. Öltözzenek 
gyönyörű ruhákba, építsen 
piramist pezsgőspoharakból... 
És ne feledkezzen meg a vörös 
szőnyegről sem. Megnézhetnek 
akár egy vagy két filmet is... 
De természetesen, ha a téma 
a filmfesztivál, a főszerep 
a partizásé!

 Kacsamáj japán 
körtesalátával.

Füge vaníliaöntettel és 
karamellizált mandulával.

A Valentin-napot?
Amerikában a romantikus 
ajándékokról szól ez a nap. 
Japánban a nők egy doboz 
csokoládét visznek párjuknak 
az irodába. Portugáliában 
gyönyörű ajándékkosarakkal 
fejezik ki érzéseiket az emberek. 
De mi lehetne romantikusabb, 
mint egy kellemes vacsora 
kettesben, a szeretett kedvessel?

Borjúborda Madeira-
szószban, spárgával és 
szalámival.

Habcsókszív vaníliás 
körtével, golgotavirág 
gyümölcsével és epres 
öntettel.

Egy jó vacsora nem csak 
az ételről szól. Az est hangulata, 
az alkalom, amiért összejöttünk, 
a társaság mind hozzájárul 
ahhoz, hogy valóban 
emlékezetes legyen a 
gasztronómiai élmény.

Az Electrolux Dinner Explorer 
egy olyan weboldal, mely az év 
bármely napjára inspiráló 
ötleteket ad Önnek ahhoz, hogy 
valóban emlékezetes, izgalmas 
vacsoraesteket rendezzen.
Látogasson el az oldalra és 
nézze meg, hogy az emberek 
a világ különböző pontjain 
mennyi csodálatos és 
fantasztikus alkalmat 
ünnepelnek ételekkel. Nézze 
meg például, hogy mit esznek 
a finnek a feleségcipelő 
versenyen.
A már említett ételek receptjeit 
és a különböző témákhoz 
kapcsolódó izgalmas 
partiötleteket megtalálja  
a www.dinnerexplorer.com
oldalon.

S
Ü

T
É

S
-F

Ő
Z

É
S

5

1

3

5

2

4

6

6

7

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


ELECTROLUX Innováció

UGORJUNK EGYET 
AZ IDŐbEN
Elképzelhető, hogy 90 év múlva minden konyha nélkülözhetetlen 
eszköze lesz egy high-tech Cocoon (egy intelligens táplálékelőállító 
készülék)? Az Electrolux Design Lab ipari formatervezési versenyén 
2009-ben, a szakértőkből álló zsűri a Cocoont ítélte a legjobb 
alkotásnak. A 7. alkalommal megrendezett versenyen olyan 
készüléktervekkel pályázhattak a diákok, amelyek azt tükrözik, hogyan 
változnak majd az emberek hétköznapi ételkészítési és -tárolási, 
ruhatisztítási, valamint mosogatási szokásai a következő 90 évben. 
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Az Electrolux Design Lab egy 
nemzetközi ipari formatervező 
verseny, ahol előre 
meghatározott tematika alapján 
a diákok bemutathatják a jövő 
háztartási készülékeire 
vonatkozó elképzeléseiket. 
A pályamunkákat egy központi 
kiírás alapján készítik el, mely 
mindig a legfrissebb trendekre 
és valós fogyasztói igényekre 
épül. Az elmúlt években 
a versenyeken téma volt 
– többek közt – az internet-
generáció igényeinek 
feltérképezése, a fenntartható 
életvitel és az egészséges 
étkezés.

A verseny lehetőséget ad arra, 
hogy az Electrolux formatervezői 
és fejlesztőgárdája közvetlenül is 
kapcsolatba kerüljön a jövő 
tervezőivel, ami innovatív 
gondolkodásra serkent. 
A diákok pedig lehetőséget 
kapnak arra, hogy 
megmérettessék magukat, 
képességeiket a nemzetközi 
üzleti életben, és együtt 
dolgozzanak a nemzetközileg 
elismert zsűri tagjaival.

„Design a következő 90 évben” 
– ahogy némelyik döntős 
értelmezte.

Cocoon
Győztes 
Rickard Hederstierna, 
Svédország
A fenntarthatóság szellemében 
született alkotás a világ 
túlnépesedése következtében 
fellépő, növekvő hús- és 
halfogyasztásra kínál megoldást. 
Működési elve szerint bizonyos 
sejtek melegítésével készíti el 
a génkezelt, előre csomagolt 
hús- és halételeket, melyek 
éppen olyan ízűek lesznek, 
amilyennek szeretnénk őket.

Bifoliate 
Toma Brundzaite, Litvánia
Falra szerelhető, kétszárnyú 
mosogatógép. Egy a piszkos, 
egy pedig a tiszta edényeknek. 
Nem kell többé azzal foglalkozni, 
hová tegyük az edényeket… 
Briliáns.

Water Catcher
Penghao Shan, Kína
Legyen saját repülő esőfogó 
labdája és víztisztítója 
otthonában.

Renew 
Louisa Filosa, USA
Azoknak, akik mindig sietnek. 
Gőzbomba, mely másodpercek 
alatt kitisztítja és megszárítja 
a ruhákat.
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SÜTÉS-FŐZÉS

 AZ ÉTKEZÉS MINT

MŰVÉSZET

Magasan, a párizsi sugárutak 
felett, csodálatos a kilátás. 
Ám ez nem minden... Itt, és 
csakis itt megtapasztalhatjuk 
az „Otthon művészetét”.
Az ArtHome francia kiejtése:  
„aroma”, s ez az a hely, ahol 
gasztronómiai ízorgiában 
lehet részünk. Utazás 
a különleges élmények 
világába, melyet egy 
különleges helyen élhetünk át. 
Hogy az Otthon művészete 
valósággá váljon, 
az Electrolux együtt dolgozott 
a Palais de Tokyóval, egy 
kortárs művésszel, Laurent 
Grassóval és Gille Stassart 
kulináris igazgatóval.
A szerencsés vendégek egy 
felejthetetlen estét tölthetnek 
itt. Körülöttük a város 
kivilágított panorámája 
látható, miközben ők 
a varázslatos Nomiya 

étteremben ülnek, a múzeum 
felett. S itt a tetőn, ebben 
a határtalanul inspiráló 
környezetben élvezhetik 
a csodás ízeket.
Néhány látogatónak arra is 
lehetősége van, hogy 
betekintsen a kulisszák mögé 
és részt vegyen egy 
mesterszintű 
szakácsképzésen. Ha 
szeretne helyet foglalni, 
sietnie kell, mert ez egy 
ideiglenes létesítmény. 
További információt a  
www.art-home-electrolux.com 
oldalon talál.

Ön is tündökölhet
Jelentkezzen az Art Home 
workshopra és szerezzen 
egyedülálló gasztronómiai 
tapasztalatokat. Gyarapítsa 
gasztronómiai ismereteit Gilles 
Stassart kulináris igazgatóval.
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SÜTÉS-FŐZÉS

KULINÁRIS 
SZAbADSÁG
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Indukciós főzés
A főzés valódi élmény lehet 
az életben. Mi tehetné 
boldogabbá, mint hogy meghívja 
barátait vagy családját egy valódi 
gourmet vacsorára, és az est 
szakácsaként élvezi a vendégek 
elismerését? Az indukciós 
főzőfelületű tűzhellyel rendkívül 
egyszerű lesz a vendéglátás.
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Mi az, ami igazán fontos Önnek 
az ételkészítés során? 

Nézze meg, mit jelentenek 
a piktogramok, a következő oldalakon 
pedig már elég csak a jeleket figyelnie, 
hogy egyszerűen megtalálja az Önnek 
leginkább megfelelő modellt.

TŰZHELYEK

ALSÓ SÜTÉS
Ideális ropogós tésztaalapokhoz, ételek 
felmelegítéséhez, alacsony hőmérsékleten 
pedig a tányér melegen tartásához.

FELSŐ SÜTÉS
Tökéletes az ételek, például a pite vagy 
a lasagne pirításához.

HAGYOMÁNYOS SÜTÉS
Ez a sütési mód tökéletes kedvenc 
receptjeinek hagyományos (alsó és 
felső sütés) elkészítéséhez. Különösen 
jó tésztákhoz, süteményekhez, és ha 
egyszerre csak egy rácsot használ 
a sütéshez.

FELOLVASZTÁS
A ventilátor keringeti a levegőt 
a sütőtérben. Így gyorsan és higiénikusan 
kiolvaszthatja az ételt feleannyi idő alatt, és 
mikrohullámú sütőt sem kell használnia.

GRILL
Legyen tökéletes az étel! A speciális 
grillfunkcióval ropogós és aranybarna színű 
lesz az étel.

GYORSGRILL
A hagyományos grillezés felső sütéssel 
párosul, a gyorsabb eredmény érdekében.

TURbÓGRILL
Nagyobb húsok sütéséhez ajánlott. 
A hőlégkeverés, a felső sütés és a grill 
együttesen tökéletesre süti a vörös és 
fehér húsokat.

HŐLÉGKEVERÉS ÉS GRILL
Valódi nyárson sülteket lehet készíteni 
ezzel a sütési móddal, anélkül, hogy 
forgatni kellene a húst. És zsiradékot 
sem szükséges használni a sütéshez. 
A hőlégkeverés és a grill kombinációjának 
köszönhetően kívül ropogós, belül pedig 
omlós lesz a hús.

INFRAGRILL
Nagyobb méretű vörös és fehér húsok 
sütéséhez ajánlott. A hőlégkeverés, a grill 
és az alsó sütés kombinációja garantálja 
a tökéletes eredményt.

HŐLÉGbEFÚVÁS
A ventilátor az egész sütőtérben 
egyenletes hőmérsékletet biztosít. Így 
változatlan beállítások mellett lehet 
egyszerre nagyobb ételeket sütni.

PIZZAFUNKCIÓ
Ezzel a sütési móddal a pizzatészta mindig 
ropogós lesz, a feltét pedig lédús marad.

FORRÓLEVEGŐ-KERINGETÉS
A ventilátor gondoskodik az alsó 
és felső fűtőszál által leadott 
hőmennyiség egyenletes elosztásáról, 
hogy lehetőségünk legyen egyszerre 
2 sütőtálcán is sütni.

GRILL + FORGÓNYÁRS
A forgónyárson garantáltan ropogós, és 
szép barna lesz a sült.

MULTIFUNKCIÓS GÁZ
Tökéletes, ropogós tésztájú sütemények 
gyors sütéséhez. A titok a hőkeringtetés és 
az alsó sütés megfelelő kombinációjában 
rejlik.

IDŐZÍTŐ
Az időzítő azt jelzi, hogy mikor jár le 
az előre beprogramozott sütési idő. Így 
Önnek nem kell mást tennie, mint ülni, 
pihenni, és várni, amíg elkészül az étel.

SÜTŐVILÁGÍTÁS
A sütőtér megvilágításának köszönhetően 
nyomon követhető, hogy hogyan áll az étel 
a sütőben. Így időről időre ellenőrizheti 
a sütés folyamatát.

SZIKRAGYÚJTÁS
Az automatikus szikragyújtással 
egyszerűen és biztonságosan csiholhat 
tüzet a kiválasztott főzőzónán gyufa, 
vagy más segédeszköz használata 
nélkül. Egyszerűen csak fordítsa el 
a forgókapcsolót vagy nyomja meg 
a gombot, és máris nekiállhat a főzésnek.

KITERJESZTETT FŐZŐZÓNA
A kiterjesztett, bővíthető főzőzóna valóban 
szabadságot ad főzés közben: bármilyen 
méretű lábost vagy fazekat használhat.

INDUKCIÓS FŐZŐLAP
A legújabb technológia a főzésben. 
Gyorsabb, biztonságosabb, 
rendkívül egyszerű tisztán tartani és 
energiatakarékos.

50 CM (SZÉLES)
Kisméretű tűzhely, nagy sütőtérrel. 
Könnyen elfér a kis konyhákban is.

60 CM (SZÉLES)
Tűzhely, nagy sütővel, hogy határok 
nélkül alkothasson. Tökéletesen 
kielégít mindenféle főzéssel és sütéssel 
kapcsolatos igényt.

„A” ENERGIAOSZTÁLY
Alacsony energiafogyasztású tűzhelyek, 
melyek a környezettudatos vásárlóknak 
készültek.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK

MIKROHULLÁM
Akár gyorsfőzésről vagy csupán az étel 
melegítéséről van szó, a mikrohullámú sütő 
rugalmas megoldást kínál.

KIOLVASZTÁS
Mostantól sokkal kevesebb időt kell 
a főzés előkészületeivel foglalkoznia, 
a kényelmes kiolvasztásfunkciónak 
köszönhetően.

GRILL
Legyenek tökéletesek az ételek. 
Használja a grillfunkciót, hogy ropogós és 
aranybarna legyen az étel.

MIKROHULLÁM ÉS GRILL
A mikrohullám és az erős grill akár együtt 
vagy külön-külön is használható, hogy 
az ételek mindig a legjobbak legyenek.

MIKROHULLÁM ÉS KOMbINÁLT SÜTÉS
A mikrohullám és a barnító, pirító hatású 
hőlégkeverés kombinációja gyors és 
fantasztikus eredményt hoz.

HŐLÉGbEFÚVÁS
A ventilátor a sütő hátsó részén 
a hősugárzórendszernél található, ezért 
sokkal gyorsabban melegszik fel az étel.

KIINDULÁSI POZÍCIÓ FUNKCIÓ  
(RE-TURNTAbLE)
A program lejárta után a forgótányér 
visszaáll abba a pozícióba, ahol a program 
indulásakor állt.

GYERMEKZÁR
A gyermekzár garantálja a biztonságot, így 
Ön valóban nyugodt lehet.

VILÁGÍTÁS
A világításnak köszönhetően jól látható, 
hogy hogyan áll az étel a mikrohullámú 
sütőben. Így Ön könnyen nyomon 
követheti a sütés folyamatát.
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Mit jelent az indukció? 
Az indukció olyan melegítési mód, mely 
során a főzőzóna és a rajta lévő 
mágnesezhető edény között 
elektromágneses erő keletkezik.  
Hőképződés csak akkor történik, amikor 
az edény a főzőlapon van. A hő közvetlenül 
az edényben keletkezik, a főzőlap nem 
melegszik fel, ezért rendkívül gyors és 
energiatakarékos a folyamat. Nincs ennél 
gyorsabb, biztonságosabb vagy 
energiatakarékosabb módja a főzésnek.

Gyors és energiatakarékos
Sokkal gyorsabban elkészítheti az ételeket, 
mert a vezérlőpanelen beállított hőmérséklet 
azonnal rendelkezésre áll, nem kell idő 
a főzőzóna, majd az edény 
felmelegítéséhez. Ha indukciós főzőlapos 
tűzhelyet használ, energiát takaríthat meg. 
Mivel a főzőzóna azonnal biztosítja 
a kiválasztott hőmérsékletet, nincs 
felmelegedési szakasz, és nincs maradék 
hő sem, hiszen a zóna kikapcsolása után 
a főzőfelület nagyon gyorsan lehűl. 
Az energiafogyasztás minimalizálását 
szolgálja a beépített edénydetektor, mely 
érzékeli, hogy van-e edény a felületen, és ha 
igen, akkor mekkora – nincs 
energiaveszteség, ha egy nagyobb átmérőjű 
főzőzónán kisebb átmérőjű edényt használ.

Nincs égési sérülés
Az indukciós főzés egyenlő a biztonsággal. 
A főzőlap felülete csupán annyira melegszik 
fel, amennyire az edény alja felmelegíti, ezért 
az edény körül hideg marad. Így biztosan 
nem égetheti meg magát főzés közben.

Indukciós főzés 
 

SÜTÉS-FŐZÉS tűzhelyek
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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; időtartam-
beállítás; 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

 – kontroll-lámpák

 – 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

 – kontroll-lámpák

 – hőfokszabályozó

 – sütővilágítás

 – 2 fekete, zománcozott 
sütőtepsi

 – 1 krómozott grillrács

 – elektromos, kerámialapos 
tűzhely
 – fekete
 – multifunkciós sütő
 – programozható kijelző
 – időzítőfunkciók: hangjelzés; 
időtartam-beállítás; 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
 – kontroll-lámpák
 – 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; 
időtartam-beállítás; 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

 – kontroll-lámpák

 – hőfokszabályozó

 – sütővilágítás

 – 2 szintes, teleszkópos sütősín

 – 2 fekete, zománcozott sütőtepsi

 – 1 fekete, zománcozott 
zsírfelfogó tálca

 – 1 krómozott grillrács

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok

EKC 513517X

SÜTÉS-FŐZÉS tűzhelyek
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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

 – kontroll-lámpák

 – 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; 
időtartam-beállítás; 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
 – kontroll-lámpák
 – 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

 – kontroll-lámpák

 – 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

 – kontroll-lámpák

 – 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

 – kontroll-lámpák

 – 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

 – kontroll-lámpák

 – 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): 
10 700

 – gáztűzhely

 – rozsdamentes acél

 – statikus sütő

 – percszámláló

 – időzítőfunkciók: hangjelzés; 
percszámlálás

 – sütőfunkciók: alsó sütés; grill

 – szikragyújtás a sütőben is

 – égésbiztosító

 – gázgrill

 – 2 rétegű üvegajtó

 – könnyen kivehető ajtó

 – edénytartó fiók

 – hőfokszabályozó

 – üvegtető

 – sütővilágítás

 – 1 fekete, zománcozott 
sütőtepsi

 – 1 alumíniumtepsi

 – 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): 
10 730

 – 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

 – kontroll-lámpák

 – hőfokszabályozó

 – üvegtető

 – sütővilágítás

 – 1 fekete, zománcozott 
sütőtepsi

 – 1 alumíniumtepsi

 – 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): 
10 730

 – gáztűzhely

 – fehér

 – statikus sütő

 – gázidőzítő

 – időzítőfunkciók: hangjelzés; 
óra; időtartam-beállítás; 
sütés vége jelzés; funkciózár; 
percszámlálás; gázleállás; idő

 – sütőfunkciók: alsó sütés; grill

 – egykezes szikragyújtás 
a főzőlapon

 – egykezes szikragyújtás 
a sütőben

 – égésbiztosító

 – gázgrill

 – 2 rétegű üvegajtó

 – könnyen kivehető ajtó

 – edénytartó fiók

 – hőfokszabályozó

 – tető

 – sütővilágítás

 – 2 szintes, teleszkópos sütősín

 – 1 fekete, zománcozott 
sütőtepsi

 – 1 alumíniumtepsi

 – 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): 
10 730

 – gáztűzhely

 – fehér

 – statikus sütő

 – percszámláló

 – időzítőfunkciók: hangjelzés; 
percszámlálás

 – sütőfunkciók: alsó sütés; grill

 – egykezes szikragyújtás 

 – égésbiztosító

 – gázgrill

 – 2 rétegű üvegajtó

 – könnyen kivehető ajtó

 – edénytartó fiók

 – hőfokszabályozó

 – tető

 – sütővilágítás

 – 1 fekete, zománcozott 
sütőtepsi

 – 1 alumíniumtepsi

 – 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): 
10 730

 – gáztűzhely

 – fehér

 – statikus sütő

 – percszámláló

 – időzítőfunkciók: hangjelzés; 
percszámlálás

 – sütőfunkciók: alsó sütés; grill; 
grill + forgónyárs

 – egykezes szikragyújtás 

 – égésbiztosító

 – gázgrill

 – forgónyárs

 – 2 rétegű üvegajtó

 – könnyen kivehető ajtó

 – edénytartó fiók

 – hőfokszabályozó

 – tető

 – sütővilágítás

 – 1 fekete, zománcozott 
sütőtepsi

 – 1 alumíniumtepsi

 – 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): 
10 730

 – gáztűzhely

 – fehér

 – statikus sütő

 – percszámláló

 – időzítőfunkciók: hangjelzés; 
percszámlálás

 – sütőfunkciók: alsó sütés; grill

 – szikragyújtás a sütőben is

 – égésbiztosító

 – gázgrill

 – 2 rétegű üvegajtó

 – könnyen kivehető ajtó

 – edénytartó fiók

 – hőfokszabályozó

 – tető

 – sütővilágítás

 – 1 fekete, zománcozott 
sütőtepsi

 – 1 alumíniumtepsi

 – 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): 
10 230

 – 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): 
10 730

 – 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 alumíniumtepsi

 – 1 krómozott grillrács

Modellnév Termékjellemzők Műszaki adatok

EKG 511108W
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SÜTÉS-FŐZÉS mikrohullámú sütők
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Egyedülálló 
teljesítmény és a főzés 
határtalan lehetősége.

A mikrohullámú sütők tökéletes kiegészítői 
az Electrolux tűzhelyeknek. Egy 
mikrohullámú sütő rendkívül hasznos eszköz 
a konyhában, hiszen nem csupán 
kiolvasztásra és az ételek melegítésére 
alkalmas. Főzhet vagy akár kenyeret is 
süthet bennük, anélkül, hogy 
kompromisszumot kellene kötnie a minőség 
tekintetében. 

Az Electrolux MicroBakery többféle 
lehetőséget is kínál a mikróban történő 
sütéshez, főzéshez: mikrohullám, grill és 
hőkeverés együtt vagy külön, és egy 
egyedülálló kenyérsütő funkció, mely 
6 különböző programot kínál a tökéletes 
kenyerek készítéséhez. Használja 
a késleltetett indítás funkciót, így reggelire 
éppen kész lesz a frissen sült kenyér. Friss, 
meleg kenyér, amikor csak szeretné!

 – mikró + kenyérsütő gép

 – 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 

 – kiolvasztásfunkció

 – 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

EMC 28950S
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EMS 21400W

EMS 21200W

 – mikrohullám kvarcgrillel 

 – ezüst 

 – 90 perces időkijelzés 

 – elektromos vezérlés 

 – sütési módok: grill; mikrohullám; 
mikrohullám + grill 

 – kiolvasztásfunkció

 – gyerekzár

 – Re-turntable – kiindulási 
pozició funkció

 – ökoüzemmód – 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 

 – kiolvasztásfunkció

 – gyerekzár 

 – Re-turntable – kiindulási 
pozició funkció

 – ökoüzemmód – stand by 
állapotban 0 energiafogyasztás 

 – percszámláló

 – 11 teljesítményfokozat 

 – 1 grill teljesítményfokozat 

 – extra tartozék: grillrács

 – mikrohullám

 – fehér

 – 90 perces időkijelzés

 – elektromos vezérlés

 – sütési mód: mikrohullám

 – kiolvasztásfunkció

 – gyerekzár

 – Re-turntable – kiindulási 
pozició funkció

 – ökoüzemmód – 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

SÜTÉS-FŐZÉS mikrohullámú sütők
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EMM 21150W

EMM 21000W

 – mikrohullám kvarcgrillel 

 – ezüst 

 – 60 perces időkijelzés

 – mechanikus vezérlés

 – sütési módok: grill; mikrohullám; 
mikrohullám + grill

 – kiolvasztásfunkció

 – 11 teljesítményfokozat 

 – 1 grill teljesítményfokozat 

 – extra tartozék: grillrács

 – mikrohullám kvarcgrillel 

 – fehér 

 – 60 perces időkijelzés

 – mechanikus vezérlés

 – sütési módok: grill; mikrohullám; 
mikrohullám + grill

 – kiolvasztásfunkció

 – 11 teljesítményfokozat 

 – 1 grill teljesítményfokozat 

 – extra tartozék: grillrács

 – mikrohullám 

 – fehér 

 – 35 perces időkijelzés

 – mechanikus vezérlés

 – sütési mód: mikrohullám 

 – kiolvasztásfunkció

 – 5 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

EMM 21150S
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EMS 20400K

EMS 20400W

 – mikrohullám kvarcgrillel 

 – ezüst 

 – 99 perces időkijelzés 

 – elektromos vezérlés 

 – sütési módok: grill; mikrohullám; 
mikrohullám + grill

 – kiolvasztásfunkció

 – 5 teljesítményfokozat

 – 1 grill teljesítményfokozat

 – extra tartozék: grillrács

 – mikrohullám kvarcgrillel 

 – fekete 

 – 99 perces időkijelzés 

 – elektromos vezérlés

 – sütési módok: grill; mikrohullám; 
mikrohullám + grill

 – kiolvasztásfunkció

 – 5 teljesítményfokozat

 – 1 grill teljesítményfokozat

 – mikrohullám kvarcgrillel 

 – fehér 

 – 99 perces időkijelzés 

 – elektromos vezérlés 

 – sütési módok: grill; mikrohullám; 
mikrohullám + grill

 – kiolvasztásfunkció

 – 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

SÜTÉS-FŐZÉS mikrohullámú sütők
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EMS 2105S

EMS 20200W

 – mikrohullám és grill 

 – rozsdamentes acél

 – 99 perces időkijelzés 

 – elektromos vezérlés 

 – sütési módok: grill; mikrohullám; 
mikrohullám + grill

 – kiolvasztásfunkció

 – 5 teljesítményfokozat

 – 1 grill teljesítményfokozat 

 – extra tartozék: grillrács

 – mikrohullám 

 – ezüst 

 – 60 perces időkijelzés 

 – elektromos vezérlés

 – sütési mód: mikrohullám 

 – kiolvasztásfunkció

 – 5 teljesítményfokozat

 – mikrohullám 

 – fehér 

 – 99 perces időkijelzés 

 – elektromos vezérlés

 – sütési mód: mikrohullám 

 – kiolvasztásfunkció

 – 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

időzítőfunkció

termosztát a sütőben

grillfunkció

forgónyárs

sütővilágítás

edénytartó rekesz

kontroll-lámpák

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) 10 435 9135 9135 8035 7835

max. gázteljesítmény (W)

grillteljesítmény (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-FŐZÉS tűzhelyek
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modellnév EKK 513519X EKK 511510X EKK 511510 W EKK 511509X EKK 511509W

TERMÉKJELLEMZŐK

multifunkciós sütő hőlégkeveréssel

időzítőfunkció

termosztát a sütőben

grillfunkció

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. gázteljesítmény (W) 8030 8030 8030 8030 8030

grillteljesítmény (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 gyorsfőzőzóna gyorsfőzőzóna gyorsfőzőzóna gyorsfőzőzóna gyorsfőzőzóna

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,  
zsírfelfogó 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

időzítőfunkció

termosztát a sütőben

grillfunkció

forgónyárs

sütővilágítás

edénytartó rekesz

kontroll-lámpák

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. gázteljesítmény (W) 10 730 10 730 10 730 10 730

grillteljesítmény (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 gyorsfőzőzóna gyorsfőzőzóna gyorsfőzőzóna gyorsfőzőzóna

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 alumíniumtepsi; 
1 fekete, zománcozott 

tepsi;1 fekete,  
zsírfelfogó tálca

1 alumíniumtepsi; 
1 fekete,  

zománcozott tepsi

1 alumíniumtepsi; 
1 fekete,  

zománcozott tepsi

1 alumíniumtepsi; 
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-FŐZÉS tűzhelyek
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modellnév EKG 511110W EKG 511109W EKG 511108W EKG 501104W

TERMÉKJELLEMZŐK

multifunkciós sütő hőlégkeveréssel

időzítőfunkció

termosztát a sütőben

grillfunkció

forgónyárs

sütővilágítás

edénytartó rekesz

kontroll-lámpák

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. gázteljesítmény (W) 10 730 10 730 10 730 10 230

grillteljesítmény (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 gyorsfőzőzóna gyorsfőzőzóna gyorsfőzőzóna 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 gyorsfőzőzóna

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

sütősín

tepsik
1 alumíniumtepsi; 

1 fekete,  
zománcozott tepsi

1 alumíniumtepsi; 
1 fekete,  

zománcozott tepsi

1 alumíniumtepsi; 
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 EMS 21200W

TERMÉKJELLEMZŐK

kenyérsütő funkció

hőlégbefúvás

grill

mikrohullám

mikrohullám + hőlégbefúvás

mikrohullám + grill

kiolvasztás

digitális kijelző

ökoüzemmód – stand by állapotban 0 energiafogyasztás

forgótányér visszaáll az induló pozícióba (Re-turntable)

gyerekzár

MŰSZAKI ADATOK

szín ezüst ezüst fehér fehér

teljesítményfokozatok 5 11 11 6

forgótányér átmérője (mm) 315 270 270 270

űrtartalom (l) 28 21 21 21

zajszint dB(A) 60 60 60 60

teljesítmény (mikrohullám) W 900 800 800 800

teljesítmény (grill) W 1100 1000 1000

kiegészítők

teflontál dagasztóval 
kenyértészta készítéshez, 
mérőkanál, mérőpohár, 

grillrács

grillrács grillrács

magasság (mm) 323 287 287 287

szélesség (mm) 520 485 485 485

mélység (mm) 474 422 422 422

SÜTÉS-FŐZÉS mikrohullámú sütők
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modellnév EMM 21150S EMM 21150W EMM 21000W

TERMÉKJELLEMZŐK

kenyérsütő funkció

hőlégbefúvás

grill

mikrohullám

mikrohullám + hőlégbefúvás

mikrohullám + grill

kiolvasztás

digitális kijelző

ökoüzemmód – stand by állapotban  
0 energiafogyasztás

forgótányér visszaáll az induló pozícióba (Re-turntable)

gyerekzár

MŰSZAKI ADATOK

szín ezüst fehér fehér

teljesítményfokozatok 11 11 5

forgótányér átmérője (mm) 270 270 270

űrtartalom (l) 21 21 21

zajszint dB(A) 60 60 60

teljesítmény (mikrohullám) W 800 800 800

teljesítmény (grill) W 1000 1000

kiegészítők grillrács grillrács

magasság (mm) 287 287 287

szélesség (mm) 485 485 485

mélység (mm) 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

ökoüzemmód – stand by  
állapotban 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-FŐZÉS mikrohullámú sütők
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VEVŐSZOLGÁLAT

HÍVJON MINKET!
Vevőszolgálat:
1-467-3248
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Teljes körű garancia
Minden általunk értékesített termékre, 
a vásárlás napjától számított 12 hónap teljes 
körű garanciát vállal az Electrolux. Ezenfelül, 
a hűtőszekrények, fagyasztók, 
klímaberendezések, gáztűzhelyek, gáz-
elektromos kombinált tűzhelyek esetében 
a garancia 24 hónap.

Gyorsszerviz
Ha a garanciaidő során jelent be hibát, 
mindent megteszünk, hogy a hívástól 
számított 48 órán belül megkezdjük 
a javítást és 7 munkanapon belül, 
helyreállítjuk a készülék működését.

Országos szervizhálózat
A központi raktárunkban elérhető széles 
körű alkatrészkészlet illetve 
a szervizhálózatunk országos kiépítettsége 
segít, hogy a fenti feltételeket teljesíthessük. 

Időpontegyeztetés szervizeléshez
Annak érdekében, hogy a készülék 
szervizelése ne okozzon fennakadást napi 
rutinjában, két nappal a szervizes kolléga 
érkezése előtt, lehetősége van időpontot 
egyeztetni 4 órás időintervallummal. 

Vevőszolgálat elérhetősége: 
1-467-3248
www.electrolux.hu/kapcsolat/vevőszolgálat

Az Electrolux egyik legfőbb célkitűzése 
a folyamatos fejlődés. Ezért fenntartjuk 
a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül 
módosítsunk, változtassunk a termékeken, 
jellemzőiken. Minden jellemzőt/méretet, 
beleértve a beépítési paramétereket, 
ellenőrizni kell az aktuális kezelési 
útmutatóban használatba vétel és beépítés 
előtt. Ha bármivel kapcsolatban kétségek 
merülnének fel, keresse fel Electrolux 
viszonteladóját vagy érdeklődjön 
a vevőszolgálaton.

Amikor megvásárol egy Electrolux készüléket, 
teljes nyugalommal használhatja azt. 
Biztosítjuk, hogy szervizhálózatunk által 
képzett szakemberek gondoskodnak 
készülékéről a gép teljes élettartama során. 
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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 

megváltozhatnak. 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 

elkerüljük 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 
mindazokból, 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 mindennapi 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.
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