
Beépíthető készülékek 
2009

http://www.markabolt.hu/



http://www.markabolt.hu/



Electrolux, az átgondolt design megalkotója 

Termékfilozófiánk alapja az átgondoltan kialakított és működő otthon, ahol mindenütt 
intelligens design lelhető fel. Ahol minden tökéletesen, egyszerűen és szinte magától 
működik. Ahol az emberek élete könnyű és nyugodt. Az Electroluxnál arra törekszünk, 
hogy ez mindennapos legyen. Ígéretünkhöz híven, mindig kutatjuk az újat, hogy minél 
okosabb, és egyszerűbben kezelhető termékeket alkossunk, hiszen az egyszerű 
használat az ésszerűségből fakad. Azt szeretnénk, ha termékeink nyelveket beszélnének, 
hogy minél érthetőbb legyen a kezelésük, és használatuk közben Ön azt érezze, hogy 
„Önre gondoltunk, amikor megalkottuk őket”.
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4   electrolux beépíthető készülékek

Egy dolog világosan látszik: a legújabb technológiával készülő termékek 
szinte minden iparágban egyre kisebbek lesznek. A konyhai készülékeknél 
is megfigyelhető ez a trend, egyre több a kompakt készülék. A konyhai 
gépek kompakt méretűek, így a kisebb konyhákat is könnyedén fel 
lehet szerelni a legújabb technológiával készült háztartási készülékek 
széles választékával. A készülékek kisebb méretének köszönhetően 
szabadon dönthet azok összekombinálásáról, illetve egymás alá- vagy 
föléhelyezéséről.

Arra gondoltunk, kisebb háztartásba 
tökéletes megoldás lehet egy 
kompakt sütő
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electrolux kompakt sütők   5

Gőzsütő: kompakt készülék használatakor sem kell 
lemondania az egészséges ételekről. Ezzel a sütővel 
kombinálni tudja a gőzt a forró levegővel, így érhet el 
tökéletes eredményt az ízek és a minőség tekintetében. 
A gőzzel való sütés megőrzi az étel zamatát, 
a létfontosságú tápanyagokat, és a nedvességtartalmát. 
Az érintőkapcsolós panel segítségével könnyedén 
be tudja állítani az egyes funkciókat egy mozdulattal. 
A következő sütési funkciók közül választhat: csak gőz, 
gőz és forró levegő kombináció, hagyományos sütés 
csak forró levegővel. Kis térben rengeteg kényelmes 
lehetőség.

Az Electrolux megalkotta a kompakt készülékek teljes családját, így Ön 
számtalan lehetőség közül választhat, hogy egyedivé tegye konyháját. 
A beépíthető tv és az automata kávéfőző tökéletes harmóniát teremthet 
konyhájában.

Kompakt sütők
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6   electrolux kompakt sütők

Kompakt gőzsütő

A kompakt gőzsütő a legjobb megoldás, ha konyhájában kevés hely van, 

és szeretne egy gőzsütőt a hagyományos sütője mellé. Be tudja építeni 

más kompakt készülékekkel együtt vagy akár a normál méretű sütő fölé. 

Az Electrolux készülékek kombinációja így is, úgy is harmonikus és elegáns 

designt kölcsönöz. A gőzsütő a legjobb választás, ha egészséges ételeket 

szeretne készíteni, hiszen a gőz és a hagyományos sütés kombinációja erre 

lehetőséget nyújt. Biztos lehet benne, hogy az eredmény garantált mind 

a minőség, mind az ételek eredeti íze és összetevői tekintetében.

kompakt gőzsütő• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

megvilágított szimbólumok• 

elektronikus érintőkapcsoló• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

könnyen tisztítható felület• 

zsírszűrő• 

tisztítószivacs• 

8 program: légkeverés, légkeverés + grill, légkeverés + forgónyárs, • 

légkeverés + forgónyárs (pára), légkeverés + forgónyárs (alacsony 

hőmérséklet), légkeverés + forgónyárs + gőz, grill, gőz

gyermekbiztonsági zár• 

4 rétegű üvegajtó• 

gyorsmelegítés, percszámláló, hűtőventilátor• 

1 zománcozott süteményestálca, 1 inox polc• 

teljes energiafelhasználás: 3,4-3,7 kW/h• 

EOK96030X
 

Csak rendelésre.
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electrolux kompakt sütők   7

kompakt sütő• 

Electrolux új Global design• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

megvilágított szimbólumok• 

elektronikus érintőkapcsoló• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

könnyen tisztítható felület• 

belső világítás• 

zsírszűrő• 

5 program: légkeverés, légkeverés + grill, • 

légkeverés + forgónyárs, légkeverés 

+ forgónyárs (alacsony hőmérséklet), grill

gyermekbiztonsági zár• 

4 rétegű üvegajtó• 

gyorsmelegítés, hűtőventilátor• 

1 zománcozott süteményestálca, • 

1 krómozott polc

teljes energiafelhasználás: 3,4-3,7 kW/h• 

kompakt mikrohullámú sütő• 

Electrolux új Global design• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

megvilágított szimbólumok• 

elektronikus érintőkapcsoló• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

könnyen tisztítható felület• 

2 program: grill, mikrohullám• 

gyermekbiztonsági zár• 

4 rétegű üvegajtó• 

gyorsindítás, percszámláló, hűtőventilátor• 

1 serpenyő, 1 krómozott polc• 

teljes energiafelhasználás: 3,4-3,7 kW/h• 

kompakt sütő mikrohullámmal• 

Electrolux új Global design• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

megvilágított szimbólumok• 

elektronikus érintőkapcsoló• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

könnyen tisztítható felület• 

5 program: légkeverés, légkeverés + grill, • 

légkeverés + forgónyárs, grill, mikrohullám

gyermekbiztonsági zár• 

4 rétegű üvegajtó• 

percszámláló, gyorsmelegítés, • 

gyorsindítás, hűtőventilátor

1 zománcozott süteményestálca, • 

1 krómozott polc

teljes energiafelhasználás: 3,4-3,7 kW/h• 

EOK76030X EOK66030XEOK86030X

Magyarországon nem kapható. Magyarországon nem kapható. Magyarországon nem kapható.
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Arra gondoltunk, nem szükséges 
kirekesztve lennie a világból, 
amíg a konyhában van

8   electrolux TV
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electrolux TV   9

Szórakozzon kedvére, amíg készül az étel 

Ezt a TV4You teszi lehetővé, mellyel az Electrolux új dimenziót nyitott 

a konyhában. Önnek lehetősége nyílik főzés közben a szabad perceiben 

megnézni a legfrissebb híreket, kedvenc szappanoperáját vagy akár egy 

főzőműsort az Electrolux beépíthető tv-készülékén.

A TV4You tökéletes eleganciája és funkcionalitása lehetővé teszi, hogy Ön 

ne érezze magát magányosan az alatt az idő alatt, míg a konyhában készíti 

az ételeket. Manapság a konyha már szinte a nappali részévé vált. Ettől 

a perctől kezdve pedig a főzés és a szórakozás egyszerre van biztosítva 

a TV4You széles képernyőjének köszönhetően. Az LCD képernyő 170°-ban 

forgatható, így a konyhában mindenhonnan tökéletesen látható.

beépíthető LCD tv• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

19 colos képernyő• 

170 ˚-ban forgatható képernyő• 

digitális és analóg csatlakoztatás• 

táviránytó• 

méretek (mm): 46 x 59,4 x 20 (mag. x szél. x mélys.) • 

ETV45000X

Csak rendelésre.
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10   electrolux kávéfőző

Arra gondoltunk, 
miért is kellene 
elmennie otthonról, 
hogy egy igazi 
eszpresszót ihasson?

Ha Ön szenvedélyes kávéfogyasztó, van egy jó hírünk: az Electrolux új automata 
kávéfőzője tökéletesen beleillik az Ön Electrolux konyhájába. Egy gombnyomás 
csak, és bármikor friss kávéhoz jut. 

Mivel a konyha egyre inkább a nappali részévé válik, így az emberek azt remélik, 
hogy a konyhai készülékek nem csak jól néznek ki és funkcionálisak, de 
működtetésük kényelmes és egyszerű. Az Electrolux új automata kávéfőzője az 
Ön kényelmére lett megalkotva, hogy a lehető legegyszerűbb módon ihasson 
tökéletes kávét. Az elegáns kijelzőt érintőkapcsoló segítségével egyszerűen 
be tudja állítani, csak ki kell választania a kávé típusát, és óhaja máris teljesül. 
Lehetősége van egy vagy két csésze kávé készítésére egy időben, sőt, egy 
olyan funkcióval is elláttuk a készüléket, amelynek köszönhetően egy nagy 
kancsóban egyszerre akár 6 csészényi kávét is tud főzni.

http://www.markabolt.hu/



electrolux kávéfőző   11

beépíthető félautomata kávéfőző• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

elektronikus érintőkapcsoló • 

+ nyomógombok

megvilágított szimbólumok• 

automatikus őrlés• 

4 kávéfajta: eszpresszó, dupla • 

eszpresszó, hosszúkávé, dupla 

hosszúkávé

gőz• 

forró víz• 

kivehető víztartály (2 liter)• 

szemeskávétartály: 250 g• 

teljes energiafelhasználás: 1,15 kW• 

méretek (mm): 38 x 59,4 x 38 • 

(mag. x szél. x mélys.)

beépíthető automata kávéfőző• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

elektronikus érintőkapcsoló• 

megvilágított szimbólumok• 

gyorsmenügombok:• 

háttérvilágítás –

kávéerősség: előőrlés, extra gyenge,  –

gyenge, normál, erős, extra erős

kávémennyiség: eszpresszó (30 ml),  –

normál (40 ml), közepes (80 ml), 

hosszú (120 ml), bögre (200 ml)

1 vagy 2 csésze kiválasztása –

forró víz –

gőz –

nagy adag (4 vagy 6 csésze) –

menü (nyelv, melegítés, óra,  –

hőmérséklet, vízkeményítés, 

fokozatmentesen beállítható őrlés, 

bögre kávé, automata ki-be kapcsolás)

kivehető víztartály (1,8 liter)• 

szemeskávé-tartály: 250 g• 

2 melegítő• 

teljes energiafelhasználás: 1,35 kW• 

méretek (mm): 38 x 59,4 x 41,5 • 

(mag. x szél. x mélys.)

EBA60010X EBA63810X

http://www.markabolt.hu/



12   electrolux beépíthető készülékek

Konyha, határok nélkül
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electrolux beépíthető készülékek   13

Néha szeretnénk egy kicsit túllépni a határainkat, kilépni 
a megszokott rutinból és valami különlegeset készíteni. 
Tudnánk határt szabni a képzeletünknek, de az nem ismer 
határokat. Wokban sütni, gőzt vagy grillt használni vagy élni 
az Electrolux konyha kínálta összes lehetőséggel.

Esztétika funkcionalitással

Az Electrolux egységes kialakítású beépíthető termékcsaládja 
tökéletes példa arra, hogy milyen kiváló segítőtársaink 
tudnak lenni a készülékek, ha elengedjük a fantáziánkat. 
A készülékeinket magasabb szintre emeltük, kiváltképpen 
a funkcionalitásuk, és a teljesítményük tekintetében. 

http://www.markabolt.hu/



14   electrolux sütők

Ujjlenyomatmentes inox felület

Ki szereti állandóan az ujjlenyomatokat törölgetni a konyhai 
készülékek felületéről? Próbálja ki a rozsdamentes acél-
felülettel ellátott készülékeinket, melyek felülete mindig 
fényes, és tiszta.

Tökéletes összhang a készülékben

Hogy biztosítsuk a környezetében a harmóniát, megalkottuk 
azokat a készülékeket, melyek mind magasságukban, mind 
színeikben tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Az egyik 
ilyen újítás a designt érinti, a kijelzők színei harmonizálnak 
egymással.

LightBar – vízszintes fénycsík

Az Electrolux készülékek elegáns designja megteremti 
azt az atmoszférát, amely a tökéletes harmóniához 
elengedhetetlen. Ezzel a vízszintes fénycsíkkal még 
kifinomultabbá és vonzóbbá válik a készülék, érzelmeket 
visz a konyhába és tökéletes, látványos kiegészítője 
a mindennapi konyháknak.

A legújabb konyhai trendek a harmóniára törekszenek. A vízszintes 
vonalvezetés dominál, így ez szükségszerűen megjelenik a konyhai 
készülékeken is. 

Electrolux –
a designújító 
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Az Inspiro sütővezérlése

Rendkívül könnyű szabályozni és működtetni ezt 
az elegánsra tervezett gombot. Az innovatív vezérlésnek 
köszönhetően egyszerűen tud tökéletes eredményt elérni, 
Önnek csak ki kell választania az étel típusát.

Elektronikus érintőkapcsoló

Az üveglapba beépített digitális vezérlőpanelen egyetlen 
érintéssel tudja szabályozni a készülékét, köszönhetően 
az érintőkapcsoló érzékelőjének. Ennél a típusú 
programozásnál a készülék felületén nincsen semmilyen 
nyomógomb.

Nyomógombok

A sima nyomógombokkal könnyen tudja szabályozni 
a készüléket, így az étel elkészítése igazán egyszerű. Először 
a sütő funkcióit válassza ki, majd a +/- gombokkal tudja 
elérni a főmenüt. 

Süllyesztett gombok

Ennél a típusú vezérlésnél a gombokat csak vissza kell 
nyomnia, ha már nem szeretné használni a készüléket. Az is 
lehetséges, hogy a főzés ideje alatt nyomja be, hogy ezzel is 
csökkentse annak az esélyét, hogy véletlenül elállítson valamit.

Hagyományos gombok

A kezelőpanelen az egyes ikonok mutatják a funkciókat, 
így Önnek csak ki kell választani a megfelelőt az étele 
elkészítéséhez.

http://www.markabolt.hu/



16   electrolux sütők

Könnyen tisztítható ajtó 

Az Electrolux sütők ajtajának tisztítása nagyon egyszerű, 
hiszen az ajtó teljes felülete üveg. Az ajtó könnyen 
eltávolítható, így nem szükséges súrolóeszközt használnia, 
hiszen a szennyeződést az üregekből is könnyedén ki 
tudja tisztítani. Az ajtók közötti üveg kivehető, így azt is 
egyszerűen tisztán tudja tartani.

Forró sütő – hideg ajtó

Ön mindig biztonságban van. Minden Electrolux 
sütő belső légkeringtetéssel van ellátva, és 
az ajtók 4 rétegű üveglapból készültek, így nem 
fogja megégetni a kezét, ha hozzáér. Normál 
működéskor az üveg hőmérséklete mindössze 
40 ˚C-ig emelkedik. 

Sütési táblázat, a praktikus segítség

A sütési táblázat az ajtó belső felén található, jelzi a javasolt 
hőmérsékletet, sütési módot, és sütési szintet, hogy 
tökéletes eredményt érjen el étele elkészítésekor.

http://www.markabolt.hu/
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Hogyan működik a pirolitikus tisztítás?

Ha beállítja ezt a funkciót, a sütő 500 ˚C-ra melegedik föl. 
Ezen a hőmérsékleten hamuvá égnek a sütő belsejében 
megtapadt szennyeződések, ezután elegendő egy nedves 
ronggyal kitörölnie a sütőt, és nem szükséges mosószert 
használnia.

Szeret sütni, de nem szereti a vele járó takarítást? Önre gondoltunk, 
amikor megalkottuk az Electrolux pirolitikus sütőit. Ezek olyan öntisztító 
rendszerrel vannak ellátva, melyek a sütő használata után önmagukat 
tisztítják.

Electrolux – 
a termékújító

Pirolitikus rendszer az Ön biztonsága érdekében

Ha elindította a pirolitikus tisztítás funkciót, az ajtó 
automatikusan lezáródik, amint a belső hőmérséklet eléri 
a 300 ˚C-ot és nem lehet kinyitni, amíg a folyamat véget 
nem ér. 

Az Electrolux pirolitikus sütői 4 rétegű üvegajtóval vannak 
ellátva, melyek az ajtó külső felületét hidegen tartják, 
ezzel is megóvva a gyermekeket a sérülésektől. A magas 
hőmérséklet miatt a pirolitikus tisztítás ideje alatt érdemes 
kivenni az egyes kiegészítőket (teleszkópos sütősín, tálcák, 
serpenyők).

http://www.markabolt.hu/
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Katalitikus tisztítás – segít a sütőjét tisztán tartani

A katalitikus sütők speciális mikroréteggel vannak ellátva, 
melyek felszívják a zsírfoltokat a sütés ideje alatt, illetve 
megelőzik a zsíros szennyeződések lerakódását a sütő 
felületén. Így sütőjének tisztításához nem szükséges 
mosószert használnia. Mivel a sütő 250 ˚C-ra melegedik fel 
a tisztítási procedúra alatt, így javasolt eltávolítani minden 
egyéb kiegészítőt a sütőből a tisztítás ideje alatt.

Könnyen tisztítható zománcfelület

Az Electrolux igyekszik megtalálni a legjobb megoldásokat 
a sütők tisztán tartására. A sütők felülete tartós zománc-
belsővel van ellátva, hogy könnyen eltávolíthassa a zsírt 
rögtön a sütés után. 

Teleszkópos sütősín

Semmi sem egyszerűbb, mint a teleszkópos sütősín 
segítségével ellenőrizni az ételeket, amikor azokat kiveszi 
a sütőből. Csak kinyitja a sütő ajtaját, kihúzza a sütősínt, 
kitámasztja anélkül, hogy a tálcát le kellene tennie, és marad 
egy szabad keze, hogy az ételt ellenőrizni tudja. Lehetőség 
van egyszerre több sütési szint használatára is. Bővebb 
információt a teleszkópos sütősínekről a tartozékok oldalon 
talál.

http://www.markabolt.hu/
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Set & go funkció

Ennek a funkciónak a segítségével gyermekei is könnyedén 
el tudják készíteni az ebédjüket, akkor is, ha Ön nincs 
otthon. Önnek csak ki kell választania a melegítési funkciót 
és a hőmérsékletet, majd az ételt betenni a sütőbe. Aztán 
nyomja meg a set & go funkciót és az OK gombot. Amikor 
a gyerekek hazaérnek, bármelyik gomb megnyomásával 
(kivéve a be-ki kapcsolás) elindíthatják a set funkciót, ami 
elkészíti az ételt.

Melegít és tart funkció

A melegít és tart funkciót bármelyik sütési funkció után 
alkalmazhatja, így az étel meleg marad tálalásig. Ezzel 
a programmal a sütő 80 ˚C-ra melegszik fel a sütést követő 
30 percben. Ez különösen akkor hasznos funkció, ha 
a vendégei késnek.

Háromszoros biztonság

  A mechanikus ajtózárnál egy műanyag kapocs a sütő 1. 
ajtajának az alsó részéhez illeszkedik. A felnőttek 
könnyedén be tudják nyomni ezt a kapcsot, illetve kinyitni 
is egyszerű, de a gyerekek ezt nem tudják megtenni, 
amíg a sütő működésben van.

  Programzár: hogy biztos legyen benne, 2. 
a beprogramozása nem állítódik el, Önnek csak két 
gombot kell megnyomnia egyszerre addig, amíg 
a KeyLock felirat meg nem jelenik a kijelzőn.

  Gyerekzár: ezt a funkciót akkor tudja alkalmazni, amikor 3. 
a sütő nem üzemel. Két gombot kell megnyomnia egy 
időben, hogy aktiválja. Ha a sütőnél nincs beállítva 
semmilyen funkció vagy programozás, akkor tudja csak 
ezt a funkciót aktiválni.

http://www.markabolt.hu/
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Húshőmérő

Ha a húshőmérőt használja, nem kell állandóan ellenőriznie 
a sütéskor az ételt. A hőmérő végét dugja bele a húsba, 
így a sütés elejétől fogva nyomon követheti, hogy hol 
tart a sütés, és még mennyi ideig kell sütnie a húst. 
Amikor a hús belseje eléri a kívánt hőmérsékletet, a sütő 
automatikusan kikapcsol, és hangjelzést ad.

Időbeállítás

Ha az automatikus program véget ér, de Ön szeretné 
még az ételt tovább sütni, akkor azt ennek a funkciónak 
a segítségével állíthatja be.

Gyorsító funkció

Ennél a funkciónál a lehető leggyorsabban éri el a kívánt 
hőmérsékletet a sütő, így csökken a sütési idő, és energiát 
takaríthat meg.

Maradék hő funkció

Ha ezt a funkciót választja, a sütő nem melegszik fel teljesen 
úgy, mint a normál sütési fázisoknál, hanem maradék hőt 
használ, így energiatakarékos lesz a sütés. Ha a sütési 
idő vagy program vége időfunkciókat használja, a sütő 
lekapcsolja a fűtött elemeket, amikor a kalkulált idő 90%-át 
eléri. Ezt követően a maradék hővel folytatódik a sütés.

Tisztább sütő, tisztább levegő – szagszűrő

Természetes, hogy az emberek tiszta levegőt szeretnének 
belélegezni a konyhájukban is, mint ahogy napjainkban 
a modern egy légterű lakásokban az illatszabályozó-
rendszerrel ezt el is tudjuk érni. Az Electrolux 
illatszabályozója minimálisra csökkenti a szagok és a zsírok 
kiáramlását, főleg azokban a lakásokban, ahol a konyha 
közvetlenül a nappalihoz kapcsolódik. A legjobb azonban 
az, hogy ennek a szagszűrőnek a karbantartása ingyenes, 
hiszen örök életű.
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Arra gondoltunk, az ételek 
elkészítését szeretné a sütőjére bízni

http://www.markabolt.hu/



És mi lesz a nagyi sütijével?

Ha egyedi beállításokra van szüksége, mindig használhatja

a manuális üzemmódot, így a sütő beállításait a családi

receptekhez igazíthatja.

Nem csak okos, fi gyelmes is

Miután elkészült az étel, a sütő jelez Önnek, kikapcsolja

a fűtőszálakat és elindítja a hűtőventilátort.

A visszamaradt hő egy ideig melegen tartja az ételt

a sütőben. Ha hosszabb ideig melegen szeretné tartani

az ételt, könnyen megteheti a melegen tartó programmal,

amelyet a különleges beállításoknál talál a menüben.

Mindent megcsinál, beleértve a tisztítást is

Az Inspiro nem csak azt tudja, hogyan kell sütni, arra is

képes, hogy megtisztítsa önmagát a pirolitikus tisztítás

segítségével. A pirolízis funkció kiválasztásakor a sütőtér

felmelegszik 500 °C-ra és eltávolítja a sütésből származó

makacs szennyeződéseket, csupán finom hamut hagyva

maga után, amely könnyedén kitörölhető egy nedves 
ruhával.

A  sütő, ami tudja, hogyan kell főzni

Az EOC69400X Inspiro sütő igazi élménnyé teszi a főzést. 
Ez a sütő okos. Így Ön megengedheti magának azt a luxust, 
hogy merész legyen. Nyugodtan próbáljon ki olyan új 
ételeket, amikhez eddig nem mert nekifogni, a készülék 
társa lesz a felfedezőúton, és tudásával pótolja az Ön 
hiányzó tapasztalatait.

Egy egyszerű beállítással ki kell választani az étel típusát, 
és a húsok készítésekor azt, hogy mennyire süljön át a hús, 
a többiről a beépített programok gondoskodnak.

A sütő érzékelői az első hőhullám segítségével 
meghatározzák a behelyezett étel mennyiségét, és 
kiszámolják a sütés paramétereit: a sütés módját, 
a megfelelő hőmérsékletet, valamint a sütés hosszát is. 

Pár perc elteltével a készülék kijelzőjén megjelenik, hogy 
mikorra készül el az étel, ám emellett még hangjelzéssel 
is figyelmezteti Önt a sütő, amikor lejárt a program. 

Használt már olyan új gépet valaha is, amelynek nem olvasta el 
a használati útmutatóját? Vagy volt már olyan, hogy elnézte a sütési időt 
egy recepthez? Előfordult már, hogy vacsorája égett maradványait ki 
kellett dobnia? Ennek mostantól vége. Az Electrolux Inspiro Európa első 
intelligens sütője. Biztos lehet benne, hogy mindig kifogástalan, tökéletes 
és ízletes ételeket fog készíteni vele.

Inspiro sütő

22   electrolux sütők
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Igazi szakáccsá válhat 
mindössze  lépésben

Az automata sütési mód kiválasztásakor az érintőkapcsolóval válassza ki az ételfajtát, amit készít. Öt kategória áll

rendelkezésére: süteménysütés, hússütés, gyorsételek, sütőben készítendő ételek és pizza.

Fordítsa el a kapcsolót a kívánt recept kiválasztásához. Helyezze az ételt a sütőbe a kijelző utasításainak megfelelően.

A sütő mutatja, hogy melyik polcra kell a tepsit rakni, illetve figyelmeztet a húshőmérő használatára is.

A sütő automatikusan kiválasztja a megfelelő hőmérsékletet és sütési módot. A fejlett érzékelőrendszernek köszönhetően 
az Inspiro az elkészítési időt is kiválasztja, ezután pedig a sütő magától bekapcsol. Minden eshetőségre felkészülve, 
az Inspiro lehetővé teszi az elkészítési idő meghosszabbítását annak érdekében, hogy a receptet személyes ízléséhez 
igazíthassa.

http://www.markabolt.hu/
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automatikus húshőmérő programok, automatikus súlyprogramok, sütésiidő-• 

kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, integrált gyorsfelmelegítés, 

alacsony hőmérsékleten tartás, húshőmérő időkijelzéssel, percszámláló, 

maradékhő-használat, maradékidő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat, 

forgónyárs, hűtőventilátor

1 mély zománcozott csepegtetőtálca, 2 zománcozott süteményestálca, • 

1 huzalpolc fogantyúval

teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h• 

Nem kell többet a használati útmutatót forgatnia

Az Electrolux sütőin keresztül mutatjuk be azt az új technológiát, melynek 

köszönhetően többé nem kell a használati útmutatót olvasgatnia. Nem kell 

többet azon aggódnia, hogy a megfelelő sütési funkciót állította-e be vagy 

a megfelelő hőmérsékletet és sütési időt. A sütő mindent megcsinál Ön 

helyett. Önnek csak meg kell álmodnia, mit szeretne tálalni, tegye az ételt 

a sütőbe és válassza ki az étel típusát. A sütő kikalkulálja a sütési időt és 

hőmérsékletet, ezzel tökéletes és ízletes eredményt érhet el.

multifunkciós Inspiro sütő• 

interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

megvilágított szimbólumok• 

navigombos vezérlés• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

szagszűrő• 

13 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés + forgónyárs, • 

légkeverés + forgónyárs (alacsony hőmérséklet), légkeverés + forgónyárs 

+ alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, grill + forgónyárs, felső 

+ alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), felső sütés + grill, felső sütés 

+ grill + légkeverés + forgónyárs, felső sütés + grill + forgónyárs

mechanikus ajtózár• 

pirolitikus öntisztító rendszer• 

gyermekbiztonsági zár• 

4 rétegű üvegajtó• 

programzár• 

maradékhő-kijelzés• 

biztonsági kikapcsolás• 

EOC69400X
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Egészséges és ízletes

A gőzsütés egy régi eljárás, melyet az ázsiai kultúrában 
használtak. Amikor a gőz funkciót használja 100 ˚C alatt, 
minden fontos íz és tápanyag benne marad az ételben, 
ellentétben a hagyományos sütéssel, ahol a nagy részük 
elillan a sütés folyamán. Biztos lehet benne, hogy minden 
étel megtartja ezeket a részecskéket, így az étel friss marad, 
színes és étvágygerjesztő.

A gőzsütés folyamata

Ezzel az exkluzív gőzfunkció-rendszerrel nincs szükség 
vízfelhasználásra. Ha a víztartály mégis kiürülne, akkor 
hangjelzést hall. Amikor újratölti azt, a sütés nem áll le. Hogy 
elkerülje az ajtónyitáskor kiáramló gőzfelhőket, a sütés vége 
előtt 5 perccel elkezdődik a párologtatás. A ventilátor vegyíti 
a gőzt friss vízzel, és ezt a sütő kiáramoltatja az ajtó és 
a vezérlőpanel közti résen.

Több évtizedes tapasztalat az éttermi konyhákban bebizonyította, 
hogy az igazán ízletes ételek elkészítése gőzzel történik. Éppen 
ezért az Electrolux elhatározta, hogy ezt a fajta professzionalitást 
a háztartási sütőknél is alkalmazza. Az új Electrolux gőzsütő a legújabb 
technológiával készült. Látványsütés. Ez az új fogalom, ami lehetővé 
teszi, hogy úgy készítse el ételeit otthonában, mint egy profi séf, és sokkal 
egészségesebben, zsírok nélkül.

Gőzsütés

Biztonság

Az Electrolux készülékeinél az egyik legnagyobb hangsúly 
a biztonságon van. A gőzsütő ajtaja 3 rétegű üvegből áll, 
és nem engedi a külső hőmérsékletet 50 ˚C fölé emelkedni, 
meggátolva így bármilyen sérülést. Nem kell aggódnia 
a gyermekeiért sem, hiszen a gyermekzár minden sütési 
funkciónál aktiválódik.

85 nemzetközi recept

Az Electrolux gőzsütőivel megalkottuk a legújabb és 
legjobb technológiát, mellyel könnyedén érhet el tökéletes 
eredményt. A sütőbe be van programozva egy receptkönyv, 
így ha gondolja, bármikor megpróbálhatja egy másik 
földrész népszerű ételét elkészíteni.
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1 zománcozott süteményestálca, 1 zománcozott csepegtetőtálca, • 

2 inox polc

teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h• 

Étkezzen egészségesen ízleteset, gőzzel

Kétségkívül a gőzsütés az egyik legegészségesebb módja az ételek 

elkészítésének. Tény, hogy a gőzsütést már több száz évvel ezelőtt 

használták. Ha Ön is ezt a technológiát alkalmazza, egészségesebben fog 

étkezni rohanó mindennapjainkban.

multifunkciós gőzsütő látványsütéssel• 

interaktív LCD-kijelző• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

megvilágított szimbólumok• 

elektronikus érintőkapcsoló• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

zsírszűrő• 

tisztítószivacs• 

12 program: alsó sütés, légkeverés + forgónyárs, légkeverés + forgónyárs • 

(pára), légkeverés + forgónyárs (alacsony hőmérséklet), légkeverés 

+ forgónyárs + alsó sütés, légkeverés + forgónyárs + gőz (25/75), 

légkeverés + forgónyárs + gőz (50/50), légkeverés + gőz (100), grill, 

felső + alsó sütés, felső sütés + grill, felső sütés + grill + légkeverés 

(változtatható)

mechanikus ajtózár• 

3 rétegű üvegajtó• 

gyermekbiztonsági zár• 

programzár• 

maradékhő-kijelzés• 

biztonsági kikapcsolás• 

automatikus húshőmérő programok, automatikus súlyprogramok, • 

sütésiidő-kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, melegen 

tartás, gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten tartás, húshőmérő 

időkijelzéssel, memória, percszámláló, receptek, maradékhő-használat, 

maradékidő-kijelzés, programozás, kijelzőkikapcsolás, hőmérséklet-javaslat, 

időhosszabbítás, hűtőventilátor

EOB98000X
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Többé nincs szükség szakácskönyvre, Ön tudja mit 
szeretne, hogyan, és ebben az Electrolux „Vision” sütője lesz 
a segítségére.

Válassza ki a sütés útját

A „Vision” sütő elektronikája alkalmas különböző 
ételkategóriák és menük használatára, hogy tökéletes 
eredményt érjen el. A „Vision” sütő technológiájának 
köszönhetően Ön folyamatosan nyomon követheti 
a kiválasztott lépéseket. Különböző sütési eljárások közül 
választhat:

A.)  Sütés a menü segítségével, ahol csak ki kell 
választania az étel típusát 7 kategória közül (12 kategória 
a gőzsütőknél), majd a sütő megmutatja a következő 
lehetséges opciókat:

 –  automatikus húshőmérő program időbecsléssel, 
hogy úgy süssön, mint egy igazi szakács,

 –  automatikus súlyprogram hőmérséklet- és 
sütésiidő- beállítással,

 –  automatikus nemzetközi receptek: ez a 
program 67 különböző receptet ajánl (85-öt a 
gőzsütő esetében). Lehetősége van továbbá egyéb 
beállításokra a menün keresztül.

Arra gondoltunk, bemutatjuk Önnek azt a segítséget, amire mindig várt, 
a tökéletes megoldást a professzionális sütés szerelmeseinek. Önnek 
csak arra az eredményre kell koncentrálnia, melyet szeretne elérni, a sütő 
ügyel arra, hogy ez megvalósuljon.

„Vision” sütő

B.)  Hagyományos sütés esetében Ön kiválasztja a sütési 
funkciót és hőmérsékletet, és hozzáadhat egyéb 
személyes beállítást.

C.)  Sütés a memóriából: Ön beprogramozhatja 
20 különböző kedvenc ételét a menübe, melyet 
az eltárol, és bármikor elkészít kifogástalan minőségben, 
ahogyan Ön szeretné.

Alacsony hőmérsékleten tartás

Ideális megoldás azoknak, akik szeretik alacsony 
hőmérsékleten készíteni a húsokat és így elérni a tökéletes 
eredményt. A sütés elején a sütő 120-150 ˚C-ra emelkedik 
(függ a mennyiségtől), mely később 80 ˚C-ra csökken és 
azon süt tovább. Ennek a funkciónak köszönhetően 20%-os 
energiamegtakarítás érhető el.
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automatikus húshőmérő programok, automatikus súlyprogramok, sütésiidő-• 

kijelzés, elektronikus hőmérséklet-szabályozás, gyorsmelegítés, alacsony 

hőmérsékleten tartás, húshőmérő időkijelzéssel, memória, percszámláló, 

nemzetközi receptek programozása, maradékhő-használat, maradékidő-

kijelzés, hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor, sütési táblázat

1 zománcozott csepegtetőtálca, 2 zománcozott süteményestálca, • 

1 krómozott tálca fogantyúval

teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h• 

teleszkópos sütősín• 

„Vision” sütő – a lehetőségek tárháza

Könnyen nyomon követhető menürendszerükkel rengeteg lehetőséget 

kínálnak az ételek elkészítéséhez. Lehetősége van nemzetközi receptek 

széles választékából kiválasztani az ételt vagy kedvenc ételét úgy elkészíteni, 

ahogyan azt a nagyi csinálja, és eltárolni ezeket a recepteket a memóriában, 

sőt akár 20 különböző receptet. Választhatja a hagyományos sütést is, ahol 

az egyes lépéseket manuálisan be tudja állítani, ahogyan szeretné. A menü 

kezelése nagyon egyszerű és nyomon követhető, és az Ön anyanyelvén 

kommunikál. Eljött az idő, hogy meghívja barátait egy vacsorára, ez a sütő 

sosem hagyja Önt cserben.

multifunkciós sütő látványsütéssel• 

interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

megvilágított szimbólumok• 

elektronikus érintőkapcsoló• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

szagszűrő• 

10 program: alsó sütés, légkeverés + világítás, légkeverés + forgónyárs, • 

légkeverés + forgónyárs (alacsony hőmérséklet), légkeverés + forgónyárs 

+ alsó sütés, légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső + alsó sütés, felső 

+ alsó sütés (80 °C fix), felső + alsó sütés

pirolitikus öntisztító rendszer• 

mechanikus ajtózár• 

4 rétegű üvegajtó• 

gyermekbiztonsági zár• 

programzár• 

maradékhő-kijelzés• 

biztonsági kikapcsolás• 

EOC68200X
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multifunkciós sütő• 

LCD-kijelző• 

elektronikus érintőkapcsoló• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

8 program: kiolvasztás, kétkörös • 

grill, légkeverés + grill, légkeverés 

+ felső + alsó sütés, grill + forgónyárs, 

felső + alsó sütés, felső + alsó sütés 

(80 °C fix), felső + alsó sütés

pirolitikus öntisztító rendszer• 

3 rétegű üvegajtó• 

gyermekbiztonsági zár• 

programzár• 

biztonsági kikapcsolás• 

sütésiidő-kijelzés, elektronikus • 

hőmérséklet-szabályozás, 

gyorsmelegítés, gyorsmelegítés, 

alacsony hőmérsékleten tartás, 

memória, percszámláló, maradékidő-

kijelzés, hőmérséklet-javaslat, 

hűtőventilátor

1 alumínium süteményestálca, 1 fekete • 

zománcozott csepegtetőtálca, 

2 krómozott rács

teljes energiafelhasználás: 2,5 kW/h• 

teleszkópos sütősín• 

multifunkciós sütő• 

interaktív LCD-kijelző• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

nyomógombok• 

katalitikus tisztítás• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

szagszűrő• 

10 program: alsó sütés, légkeverés • 

+ világítás, légkeverés + forgónyárs 

(alacsony hőmérséklet), légkeverés 

+ forgónyárs + alsó sütés, légkeverés 

+ forgónyárs + felső (állítható) + alsó 

sütés (állítható), légkeverés + felső sütés 

+ grill, grill, felső + alsó sütés, felső 

+ alsó sütés (80 °C fix), felső sütés + grill

mechanikus ajtózár• 

4 rétegű üvegajtó• 

gyermekbiztonsági zár• 

programzár• 

maradékhő-kijelzés• 

biztonsági kikapcsolás• 

sütésiidő-kijelzés, elektronikus • 

hőmérséklet-szabályozás, 

gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten 

tartás, maradékhő-kijelzés, maradékhő-

használat, maradékidő-kijelzés, 

hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor, 

sütési táblázat

2 zománcozott süteményestálca, • 

1 zománcozott csepegtetőtálca, 

1 krómozott tálca fogantyúval

teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h• 

teleszkópos sütősín• 

multifunkciós sütő látványsütéssel• 

interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

megvilágított szimbólumok• 

elektronikus érintőkapcsoló• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

szagszűrő• 

10 program: alsó sütés, légkeverés + • 

világítás, légkeverés + forgónyárs, légkeverés 

+ forgónyárs (alacsony hőmérséklet), 

légkeverés + forgónyárs + alsó sütés, 

légkeverés + felső sütés + grill, grill, felső 

+ alsó sütés, felső + alsó sütés (80 °C fix), 

felső + alsó sütés

mechanikus ajtózár• 

4 rétegű üvegajtó• 

gyermekbiztonsági zár• 

programzár• 

maradékhő-kijelzés• 

biztonsági kikapcsolás• 

automatikus húshőmérő programok, • 

automatikus súlyprogramok, sütésiidő-kijelzés, 

elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

gyorsmelegítés, alacsony hőmérsékleten 

tartás, húshőmérő időkijelzéssel, memória, 

percszámláló, nemzetközi receptek 

programozása, maradékhő-használat, 

maradékidő-kijelzés, hőmérséklet-javaslat, 

hűtőventilátor, sütési táblázat

1 zománcozott csepegtetőtálca, • 

2 zománcozott süteményestálca, 1 krómozott 

tálca fogantyúval

teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h• 

teleszkópos sütősín• 

EOB67200X EOC66700XEOB68200X
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multifunkciós sütő• 

digitális kijelző• 

megvilágított szimbólumok• 

süllyesztett gombok• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

7 program: alsó sütés, légkeverés • 

+ világítás, légkeverés + felső + alsó 

sütés, légkeverés + felső sütés + grill, 

grill, világítás, felső + alsó sütés, felső 

sütés + grill

mechanikus ajtózár• 

3 rétegű üvegajtó• 

időzítő, percszámláló, hűtőventilátor• 

1 zománcozott csepegtetőtálca, • 

2 zománcozott süteményestálca, 

1 krómozott tálca fogantyúval

teljes energiafelhasználás: 3 kW/h• 

EOB43100X
 

multifunkciós sütő• 

digitális kijelző• 

megvilágított szimbólumok• 

süllyesztett gombok• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

szagszűrő• 

7 program: alsó sütés, légkeverés • 

+ forgónyárs, légkeverés + forgónyárs 

+ alsó sütés, légkeverés + felső sütés 

+ grill, grill, felső + alsó sütés, felső sütés 

+ grill 

mechanikus ajtózár• 

3 rétegű üvegajtó• 

gyermekbiztonsági zár• 

maradékhő-kijelzés• 

biztonsági kikapcsolás• 

elektronikus hőmérséklet-szabályozás, • 

gyorsmelegítés, percszámláló, 

hőmérséklet-javaslat, hűtőventilátor, 

sütési táblázat

1 zománcozott csepegtetőtálca, • 

2 zománcozott süteményestálca, 

1 krómozott tálca fogantyúval

teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h• 

teleszkópos sütősín• 

EOB65300X
 

EOB64201X

multifunkciós sütő• 

digitális kijelző• 

megvilágított szimbólumok• 

süllyesztett gombok• 

katalitikus tisztítás• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

szagszűrő• 

8 program: alsó sütés, légkeverés • 

+ világítás, légkeverés + forgónyárs, 

légkeverés + forgónyárs + alsó sütés, 

légkeverés + felső sütés + grill, grill, 

világítás, felső + alsó sütés, felső sütés 

+ grill

mechanikus ajtózár• 

3 rétegű üvegajtó• 

húshőmérő, percszámláló, • 

hűtőventilátor, sütési táblázat

1 zománcozott csepegtetőtálca, • 

2 zománcozott süteményestálca, 

1 krómozott tálca fogantyúval

teljes energiafelhasználás: 3,5 kW/h• 

teleszkópos sütősín• 
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multifunkciós sütő• 

digitális kijelző• 

hagyományos gombok• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

7 program: alsó sütés, légkeverés • 

+ világítás, légkeverés + felső + alsó 

sütés, légkeverés + felső sütés + grill, 

grill, világítás, felső + alsó sütés, felső 

sütés + grill

pirolitikus öntisztító rendszer• 

mechanikus ajtózár• 

3 rétegű üvegajtó• 

gyermekbiztonsági zár• 

maradékhő-kijelzés• 

biztonsági kikapcsolás• 

elektronikus hőmérséklet-szabályozás, • 

percszámláló, hőmérséklet-javaslat

1 zománcozott csepegtetőtálca, • 

2 zománcozott süteményestálca, 

1 krómozott tálca fogantyúval

teljes energiafelhasználás: 3 kW/h• 

EOC35000X 

multifunkciós sütő• 

digitális kijelző• 

süllyesztett gombok• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel • 

7 program: alsó sütés, légkeverés • 

+ világítás, légkeverés + felső + alsó 

sütés, légkeverés + felső sütés + grill, 

grill, világítás, felső + alsó sütés, felső 

sütés + grill

2 rétegű üvegajtó• 

időzítő, percszámláló, hűtőventilátor• 

1 zománcozott csepegtetőtálca, • 

2 zománcozott süteményestálca, 

1 krómozott tálca fogantyúval

teljes energiafelhasználás: 3 kW/h• 

EOB33100X
 

multifunkciós sütő• 

digitális kijelző• 

süllyesztett gombok• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

7 program: alsó sütés, légkeverés • 

+ világítás, légkeverés + felső + alsó 

sütés, légkeverés + felső sütés + grill, 

grill, világítás, felső + alsó sütés, felső 

sütés + grill

2 rétegű üvegajtó• 

húshőmérő, percszámláló, hűtőventilátor• 

1 zománcozott csepegtetőtálca, • 

2 zománcozott süteményestálca, 

1 krómozott tálca fogantyúval

teljes energiafelhasználás: 3 kW/h• 

EOB32100X
 

http://www.markabolt.hu/



32   electrolux sütők

multifunkciós sütő• 

digitális kijelző• 

hagyományos gombok• 

katalitikus tisztítás• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

7 program: alsó sütés, légkeverés, • 

légkeverés + forgónyárs, grill, világítás, 

felső sütés, felső + alsó sütés, felső 

sütés + grill

2 rétegű üvegajtó• 

időzítő, percszámláló, hűtőventilátor• 

1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, • 

1 zománcozott süteményestálca, 

1 krómozott sütőrács

teljes energiafelhasználás: 2,5 kW/h• 

EOB53004X

multifunkciós sütő• 

digitális kijelző• 

süllyesztett gombok• 

katalitikus tisztítás• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

8 program: alsó sütés, légkeverés + grill, • 

légkeverés + forgónyárs, légkeverés 

+ forgónyárs + alsó sütés, légkeverés 

+ felső + alsó sütés, grill, világítás, felső 

+ alsó sütés, felső sütés + grill

2 rétegű üvegajtó• 

időzítő, percszámláló, hűtőventilátor• 

1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, • 

1 alumínium süteményestálca, 

1 krómozott sütőrács

teljes energiafelhasználás: 3,07 kW/h• 

teleszkópos sütősín• 

EOB53103X

multifunkciós sütő• 

digitális kijelző• 

süllyesztett gombok• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

8 program: alsó sütés, légkeverés • 

+ grill, légkeverés + forgónyárs, 

légkeverés + forgónyárs + alsó sütés, 

légkeverés + top + alsó sütés, Grill, 

Light, Top + alsó sütés, Top + grill

2 rétegű üvegajtó• 

időzítő, percszámláló, hűtőventilátor• 

1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, • 

1 alumínium süteményestálca, 

1 krómozott sütőrács

teljes energiafelhasználás: 3,07 kW/h• 

teleszkópos sütősín• 

EOB53102X
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gázsütő• 

grillsütés• 

forgónyárs• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

percszámláló• 

4 sütési szint• 

termosztátos szabályzás• 

teljesítmény: 2,5 kW/h, grill: 1,65 kW/h• 

multifunkciós sütő• 

digitális kijelző• 

hagyományos gombok• 

könnyen tisztítható felület• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

7 program: alsó sütés, légkeverés, • 

légkeverés + forgónyárs, grill, világítás, 

felső sütés, felső + alsó sütés, felső 

sütés + grill

2 rétegű üvegajtó• 

időzítő, percszámláló, hűtőventilátor• 

1 fekete zománcozott csepegtetőtálca, • 

1 zománcozott süteményestálca, 

1 krómozott sütőrács

teljes energiafelhasználás: 2,5 kW/h• 

EOB53003X
 

multifunkciós sütő• 

hagyományos gombok• 

könnyen tisztítható felület• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

ajtó kivehető üveggel• 

5 program: alsó sütés, légkeverés, • 

légkeverés + felső + alsó sütés, grill, 

felső + alsó sütés

2 rétegű üvegajtó• 

mechanikus percszámláló, hűtőventilátor• 

1 alumínium süteményestálca, • 

1 krómozott sütőrács

teljes energiafelhasználás: 1,87 kW/h• 

EOB31004X EOG21301X
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Arra gondoltunk, villámgyors 
felfűtésre és villámgyors 
lehűlésre van szüksége
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Extra biztonság

Ha indukciós főzőzónát választ, teljesen biztos lehet benne, 
hogy biztonságos főzésre számíthat, több okból kifolyólag 
is. Ha nincs edény a főzőzónán, az nem fog felmelegedni. 
Ez biztosítja, hogy Ön ne sérüljön meg, ha hozzáér 
a kezelőpanelhez. 

Nem fogja megégetni magát 

Az indukciós főzés egyben a konyhájára is biztonsággal hat. 
Mivel csak a főzőzónára helyezett edények hevülnek föl, 
így nincs fölöslegesen kiáramló hő. A főzőlap felülete pedig 
közvetlenül az edény mellett hideg marad, így biztosan nem 
tudja megégetni magát.

Könnyen tisztítható

Sokszor, ha kifut a tej vagy egyéb folyadék, az egyből ráég 
a főzőlap felületére. Az indukciós főzőlap esetében azonban 
ez nem áll fönn, hiszen az edény mellett nem hevül fel 
a felület. Egy kis törlés, és máris újra tiszta lesz.

Mit jelent az indukció?

Az indukciós főzés biztonságot hoz konyhájába, 
mivel az indukciós zóna nem melegszik fel. Hogyan? 
Az a magyarázat, hogy a hő az edényekben keletkezik.

Ez azt is jelenti, hogy könnyebb tisztítani. Emellett 
a zóna az edény levételekor automatikusan kikapcsol, 
ez nyilvánvalóan biztonságosabbá teszi.

Gyors és energiatakarékos

Az indukciós főzőlapok a gáz és az elektromosság 
kombinációját használják, legyőzhetetlen komforttal 
és szabályozással. Az ételeket sokkal gyorsabban 
el tudja készíteni, hiszen a kiválasztott fokozat azonnal 
és célirányosan hat, amikor bekapcsolja a zónát. 
Az indukciós főzőlap használatával energiát takarít meg. 
Az azonnali reakció annak köszönhető, hogy nincs 
előhevítési fázis, és nincs maradék hő a főzés után, 
a főzőlap felületének hőmérséklete gyorsan visszacsökken 
az eredeti hőmérsékletére. Energiát takarít meg 
a beépített edényfelismerő funkciónak köszönhetően, 
mely automatikusan szabályozza a főzőzónát az edény 
átmérőjéhez, így nincs energiaveszteség akkor sem, ha 
nagyobb zónára helyez kisebb edényt.

A főzés életünk fontos örömforrása. Kevés dolog teszi az embert 
boldogabbá, mint vendégül látni a barátait vagy a családját egy finom 
vacsorára, majd besöpörni a szakácsnak járó elismeréseket. Ebben 
lehetnek könnyedén segítségére az Electrolux indukciós főzőlapjai.

Indukciós főzés
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Direkt kapcsoló: egyenes út a kívánt hőmérséklet 

eléréséhez

Az Electrolux a legjobb megoldásokra törekszik, hogy 
megkönnyítse mindennapjainkat, időt takarítson meg és 
eredményessé tegyen minket a konyhában. Az Electrolux 
direktkapcsolós főzőlapjai új elektronikával vannak ellátva, 
és ehhez lett kialakítva a designjuk is. Az Electrolux 
direktkapcsolós főzőlapok nem csak a főzés modern 
technikáját teremtik meg a maguk indukciós előnyeivel, de 
a komfortos kezelőpanel segítségével kényelmesen ki tudja 
választani a kívánt főzési szintet is. A csúszókapcsolós 
vezérléssel direkt módon és gyorsan kiválaszthatja a kívánt 
hőmérsékletet. Ezt kétféleképpen teheti meg: egyrészt 
az ujjait felcsúsztathatja a kívánt főzési szintre, vagy egy 
érintésre azonnal elérheti azt, csak nyomja meg a panelen 
megjelenő számot.

Gyermekbiztonsági zár funkció

A gyermekbiztonsági zár egy nagyon hasznos betáplált 
biztonsági rendszer. Lekapcsolja a főzőlapot, így nem 
tud elindulni semmilyen program, ezzel kizárva az égési 
sérülések lehetőségét. Mindössze két gomb kombinációját 
kell alkalmazni, és már nem is kell aggódnia, gyermekei 
maximális biztonságot élveznek a konyhában. 

Programzár funkció

A vezérlőpanel bármikor lezárható, így elkerülhető, hogy 
az egyes beállítások megváltoztatásával baleset történjen.

Maradékhő-kijelzés

A teljes biztonság garantálása érdekében beépítettünk 
egy elektronikus kijelzőt a kerámia főzőlapokba. Egy 
figyelmeztető lámpa világít, amíg a főzőlap hőfoka nem 
csökken vissza a biztonságosra, így elkerülhető az égési 
sérülés. A maradékhő-kijelző segítségével energiát takaríthat 
meg, csak kapcsolja ki a készüléket hamarabb és használja 
a maradék hőt. Ezzel is kellőképpen melegen tudja tartani 
az ételeket.

http://www.markabolt.hu/



electrolux főzőlapok   37

Stop & go

A stop & go funkció használatakor nem kell többet 
aggódnia, ha egy percre ott kell hagynia az ételt, 
a hőmérséklet minden főzőzónánál automatikusan melegen 
tartó funkcióra vált. Elég csak újra megérintenie a stop & go 
funkciót, és az visszamelegedik a korábbi hőmérsékletre.

Automatikus felmelegítés

Ha bekapcsolja a készüléken az automatikus felmelegítés 
funkciót, a főzőzóna felmelegszik a maximális szintre 
(ez függ a kiválasztott főzési szinttől), aztán automatikusan 
beáll a hőmérséklet a kiválasztott szintnek megfelelően.

Automatikus kikapcsolás

Az automatikus kikapcsolás funkció egy egyedi biztonsági 
rendszer, mely automatikusan aktiválja a főzőzónát 
kikapcsolás nélkül, illetve a főzési szint beállítása nélkül 
miután az elérte a megadott időt. Ezzel energiát takaríthat 
meg.

Gyorsító funkció

Ha a gyorsító funkciót használja, extra energiát ad 
a főzőzónának. Ez főleg akkor hatékony, ha nagy 
mennyiségű vizet szeretne felforralni. Néhány perccel 
később a főzőzóna automatikusan visszakapcsol a legutóbb 
használt hőfokra.

Időzítő funkció

Az időzítő funkcióval be tudja állítani a főzés idejét 
mindegyik zónához, egyetlen érintéssel, a kezelőpanelhez 
tartozó érintésérzékelőn. A főzési idő végén a főzőzóna 
automatikusan lekapcsol és hangjelzéssel jelzi, hogy 
az étel elkészült. Ha a főzőzóna nincs használatban, akkor 
az időzítőt visszaszámlálónak is tudja használni.
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A legjobb technológia határok nélkül

Ezzel az innovatív termékkel az Electrolux a legújabb technológiát kínálja, 

egy igazán kifinomult, elegáns terméket. Ez a speciális készülék az indukció 

mágneses erejét használja, mely leggyorsabb és energiatakarékos módja 

a főzésnek, egyedülállóan, a lehető leghatékonyabban használja ki a főzőlap 

felületét: nem szükséges akkora edényt tennie a főzőzónára, amekkora annak 

a mérete. Bármely szögben ráteheti az edényt a főzőzónára, a lényeg, hogy 

a zóna közepe érintkezzen vele, így az egyenletesen fog felmelegedni. Ezáltal 

nagyobb edényeket is tud melegíteni egy időben vagy akár ovális alakú 

edényeket is elhelyezhet vízszintesen két zónára.

önálló, 68 cm-es elektromos főzőlap• 

teljes indukció – „Infinite”• 

elektronikus csúszókapcsolós vezérlés• 

kerámiaüveg kezelőpanel• 

keret nélküli• 

gyerekzár• 

programzár• 

biztonsági kikapcsolás• 

maradékhő-kijelzés• 

időzítő• 

percszámláló• 

stop & go funkció• 

hangjelzés• 

automatikus felfűtés• 

4 gyorsfelfűtéses zóna• 

4 indukciós főzőzóna:• 

bal hátsó: 2300/3200 W/210 mm

jobb hátsó: 2300/3200 W/210 mm

EHD68210P

bal első: 2300/3200 W/210 mm

jobb első: 2300/3200 W/210 mm

teljes energiafelhasználás 7,4 kW• 
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önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap• 

félindukciós • 

bővíthető zóna• 

elektronikus vezérlés• 

kerámiaüveg kezelőpanel• 

keret nélküli• 

gyerekzár• 

programzár• 

biztonsági kikapcsolás• 

maradékhő-kijelzés• 

időzítő• 

percszámláló• 

stop & go funkció• 

hangjelzés• 

automatikus felfűtés• 

2 gyorsfelfűtéses zóna• 

4 főzőzóna (indukciós/elektromos):• 

bal hátsó: indukciós 1400/2500 W/145 mm

jobb hátsó: 700/1700 W/120/180 mm

bal első: indukciós 2200/3100 W/210 mm

jobb első: 1200 W/145 mm 

teljes energiafelhasználás: 6,5 kW/h• 

önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap• 

teljes indukció• 

elektronikus vezérlés• 

kerámiaüveg kezelőpanel• 

keret nélküli• 

gyerekzár• 

programzár• 

biztonsági kikapcsolás• 

maradékhő-kijelzés• 

hangjelzés• 

2 gyorsfelfűtéses zóna• 

4 indukciós főzőzóna:• 

bal hátsó: 1400 W/140 mm

jobb hátsó: 1800 W/180 mm

bal első: 2200/3600 W/210 mm

jobb első: 1800/2800 W/180 mm

teljes energiafelhasználás: 7,2 kW/h• 

önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap• 

teljes indukció• 

elektronikus csúszókapcsolós vezérlés• 

kerámiaüveg kezelőpanel• 

keret nélküli• 

gyerekzár• 

programzár• 

biztonsági kikapcsolás• 

maradékhő-kijelzés• 

időzítő• 

percszámláló• 

stop & go funkció• 

hangjelzés• 

4 gyorsfelfűtéses zóna• 

4 indukciós főzőzóna:• 

bal hátsó: 1800/2800 W/180 mm

jobb hátsó: 1800/2800 W/180 mm

bal első: 2300/3600 W/210 mm

jobb első: 1400/1800 W/145 mm

teljes energiafelhasználás: 7,4 kW/h• 

EHD60090PEHD60020PEHD60150P
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önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap• 

kétkörös főzőzóna (csak az EHS60041X • 

estében)

elektronikus vezérlés• 

kerámiaüveg kezelőpanel• 

inox keret• 

gyerekzár• 

maradékhő-kijelzés• 

4 elektromos főzőzóna:• 

bal hátsó: 1200 W/145 mm

jobb hátsó: 1800 W/180 mm

bal első: 750/2200 W/120/210 mm

jobb első: 1200 W/145 mm

teljes energiafelhasználás: 6,4 kW/h• 

önálló, 60 cm-es elektromos főzőlap• 

három- és kétkörös zónák• 

elektronikus csúszókapcsolós vezérlés• 

kerámiaüveg kezelőpanel• 

keret nélküli• 

gyerekzár• 

programzár• 

biztonsági kikapcsolás• 

maradékhő-kijelzés• 

időzítő• 

percszámláló• 

stop & go funkció• 

hangjelzés• 

4 elektromos főzőzóna:• 

bal hátsó: 1200 W/145 mm

jobb hátsó: 1500/2400 W/170/265 mm

bal első: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm

jobb első: 1200 W/145 mm

teljes energiafelhasználás: 7,1 kW/h• 

EHS60041X / 
EHS60021X

EHS60210P

önálló, 68 cm-es elektromos főzőlap• 

három- és kétkörös zónák• 

elektronikus csúszókapcsolós vezérlés• 

kerámiaüveg kezelőpanel• 

keret nélküli• 

gyerekzár• 

programzár• 

biztonsági kikapcsolás• 

maradékhő-kijelzés• 

időzítő• 

percszámláló• 

stop & go funkció• 

hangjelzés• 

automatikus felfűtés• 

4 főzőzóna:• 

bal hátsó: 1200 W/145 mm

jobb hátsó: 1400/2200 W/170/265 mm

bal első: 800/1600/2300 W/120/175/210 mm

jobb első: 1800 W/180 mm

teljes energiafelhasználás: 7,5 kW/h• 

EHS68210P
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önálló, 30 cm-es gázfőzőlap• 

elektromos szikragyújtás• 

termosztátos égésbiztosítás• 

1 edénytartórács• 

4000W összteljesítmény• 

2 főzőzóna:• 

hátul középen: 3000 W/98 mm

elöl középen: 1000 W/48 mm

önálló, 30 cm-es elektromos főzőlap• 

front kezelőegység• 

kerámiaüveg kezelőpanel• 

2 elektromos főzőzóna:• 

hátul középen: 1700 W/180 mm

elöl középen: 1200 W/145 mm

önálló, 30 cm-es elektromos főzőlap• 

vasmagos főzőzóna• 

front kezelőegység• 

2 elektromos főzőzóna:• 

hátul középen: 1500 W/180 mm

elöl középen: 1000 W/145 mm

EHG30215XEHC30200XEHE30200X
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Gázgyújtás érintésre

Amikor egy kerámia főzőlapra gondolunk, azt mindig 
érintőkapcsolós vezérléssel képzeljük el, de amikor 
gázfőzőlapról beszélünk, automatikusan nyomógombos 
vezérlés jut az eszünkbe. Ezzel a tradícióval szakítva, 
az Electrolux most bemutatja az első gázfőzőlapot 
érintőkapcsolós vezérléssel. Ez az elegáns készülék 
stabil önöttvas edénytartó ráccsal rendelkezik, abszolút 
megbízható, és a gázfőzőlapok erejét kombinálja a modern 
technológiájú érintőkapcsolós vezérléssel.

Zéró idő

Csak érintse meg ujjával a gázt a kezelőpanelen, és 
az elektronikus vezérlésnek köszönhetően azonnali 
szikragyújtást idézhet elő. A Zéró idő rendszer 
0,1 másodperc alatt gázgyújtást eredményez, csak fordítsa 
el és nyomja be a kapcsolót. A szikragyújtás csak az előre 
beprogramozott pozícióban jön létre, így elkerülhető 
az esetleges baleset.

Automatikus szikragyújtás

Sokan azt gondolják, hogy a gáz a főzés megfelelő eszköze. 
Az Electrolux a gázkészülék használatát még kellemesebbé 
teszi! A főzőlapok vezérlése ergonomikus és könnyen 
kezelhető. Emellett az Electrolux gázfőzőlapok automata 
szikragyújtási programmal vannak ellátva – csak el kell 
fordítania a gombot, és a főzőlap főzésre készen áll.

Biztonság

A gázfőzőlapok esetében fennáll a gázszivárgás veszélye. 
A gázláng könnyen belobbanhat, ha folyadék éri. Hogy 
ezt elkerüljük, az összes Electrolux gázfőzőlapja olyan 
gázbiztonsági rendszerrel van ellátva, ami ezt meggátolja. 
Ennek köszönhetően a gáz útját elzárja, és kizárt, hogy 
az kiszivárogjon az égőkből. 
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Gáz – érintésre

Amikor egy kerámia főzőlapra gondolunk, azt mindig érintőkapcsolós 

vezérléssel képzeljük el, de amikor gázfőzőlapról beszélünk, automatikusan 

nyomógombos vezérlés jut az eszünkbe. Ezzel a tradícióval szakítva, 

az Electrolux most bemutatja az első gázfőzőlapot – érintőkapcsolós 

vezérléssel. Ez az elegáns designú készülék stabil öntöttvas edénytartó 

ráccsal rendelkezik, abszolút megbízható, és különlegessége az, hogy 

a gázfőzőlapok ereje kombinálva van a modern technológiájú érintőkapcsolós 

vezérléssel.

önálló, 70 cm-es gázfőzőlap• 

elektronikus vezérlés• 

üveg kezelőfelület• 

keret nélküli• 

öntöttvas edénytartó rács• 

gyerekzár• 

programzár• 

maradékhő-kijelzés• 

égésbiztosítás• 

percszámláló• 

hangjelzés• 

elektromos szikragyújtás• 

4 gázfőzőzóna:• 

bal hátsó: 1900 W/70 mm

jobb hátsó: 1900 W/70 mm

bal első: 1000 W/54 mm

jobb első: 2900 W/100 mm

összteljesítmény: 7,7 kW• 

EHS7405K

Csak rendelésre.
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önálló, 60 cm-es gázfőzőlap• 

oldalsó kezelőegység• 

üveg kezelőfelület• 

öntöttvas edénytartó rács• 

égésbiztosítás• 

elektromos szikragyújtás• 

4 gázfőzőzóna:• 

bal hátsó: 1900 W/70 mm

jobb hátsó: 1900 W/70 mm

bal első: 2900 W/100 mm

jobb első: 1000 W/54 mm

összteljesítmény: 7,7 kW• 

önálló, 60 cm-es gázfőzőlap• 

front kezelőegység• 

üveg kezelőfelület• 

keret nélküli• 

öntöttvas edénytartó rács• 

égésbiztosítás• 

elektromos szikragyújtás• 

4 gázfőzőzóna:• 

bal hátsó: 2900 W/100 mm

jobb hátsó: 1900 W/70 mm

bal első: 1000 W/54 mm

jobb első: 1900 W/70 mm

összteljesítmény: 7,7 kW• 

EHT6435KEHT60455K
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önálló, 75 cm-es gázfőzőlap• 

wokégő• 

front kezelőegység• 

inox kezelőfelület• 

öntöttvas edénytartó rács• 

égésbiztosítás• 

elektromos szikragyújtás• 

5 gázfőzőzóna:• 

bal hátsó: 2000 W/70 mm

jobb hátsó: 3000 W/100 mm

középső: 4000 W/122 mm

bal első: 2000 W/70 mm

jobb első: 1000 W/54 mm

összteljesítmény: 12 kW• 

EHG7835X

önálló, 60 cm-es gázfőzőlap• 

front kezelőegység• 

inox kezelőfelület• 

zománcozott edénytartórács• 

égésbiztosítás• 

elektromos szikragyújtás• 

4 gázfőzőzóna:• 

bal hátsó: 2000 W/70 mm

jobb hátsó: 3000 W/100 mm

bal első: 2000 W/70 mm

jobb első: 1000 W/54 mm

összteljesítmény: 8 kW• 

önálló, 60 cm-es gázfőzőlap• 

front kezelőegység• 

inox kezelőfelület• 

öntöttvas edénytartó rács• 

égésbiztosítás• 

elektromos szikragyújtás• 

4 gázfőzőzóna:• 

bal hátsó: 2000 W/70 mm

jobb hátsó: 3000 W/100 mm

bal első: 2000 W/70 mm

jobb első: 1000 W/54 mm

összteljesítmény: 8 kW• 

EHG6415XEHG6435X
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Arra gondoltunk, hogy 
mindenkinek joga van a tiszta 
levegőhöz. A konyhában is.

http://www.markabolt.hu/
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Szűrők

Amikor szagelszívókról beszélünk, két típusú szűrőt 
különböztetünk meg, az alumíniumszűrőt és az aktívszén-
szűrőt. A legtöbb Electrolux szagelszívó alumíniumszűrővel 
van felszerelve, mely mosogatógépben is elmosható. 
A cél az, hogy a zsírszűrő elnyelje a főzéskor keletkezett 
részecskéket mind a filteres keringtetés, mind az elvezetési 
lehetőség esetén. A szénszűrőt csak a keringtetési 
módban tudja használni. Normál használat esetén a szűrőt 
kéthavonta javasolt cserélni (amennyiben a szagelszívót 
átlagosan napi 2,5 órát használja). Az Electrolux LongLife 
szénszűrőt mosogatógépben a legmagasabb fokozaton 
tudja tisztítani. Hogy megkímélje a szűrőt, szárítsa 10 percig 
a sütőjében, maximum 100 °C-on. Körülbelül 3 év használat 
után javasolt lecserélni a szűrőt újra, mert akkor már a szűrő 
kapacitása nagy mértékben lecsökken.

Egyedülálló megvilágítás

A szagelszívók amellett, hogy eleget tesznek eredeti 
feladataiknak, tisztán tartják a levegőt a zsír- és egyéb 
ételszagoktól, kellemes atmoszférát teremtenek 
a konyhában az elegáns világítással. Az elegáns designt 
alkalmaztuk a szagelszívókra is, melyeknél nem csak 
díszítőelem a világítás, de illeszkedik a többi készülék 
világításához is. Az egyes modellek energiatakarékos 
halogénlámpával vannak ellátva, melyek jobban 
megvilágítják a főzőlapokat is, így Ön még jobban nyomon 
követheti a főzés folyamatát, és még otthonosabbá teheti 
a környezetét.

Funkciómódok

Minden Electrolux készülék alkalmas filteres keringtetésre 
vagy elvezetési lehetőségre is egyaránt. Az elvezetési 
módban a gőzszűrő arra törekszik, hogy a tömlőn 
keresztül távozzon a szag. Ez akkor a leghatékonyabb, 
ha a tömlő a lehető legrövidebb, és nincs benne hajlítás. 
A visszakeringtetési módnál szénszűrő van használatban, 
ebben az esetben a pára egy dupla szűrőrendszeren megy 
keresztül, és visszaáramlik a konyha levegőjébe.

Az Electrolux szagelszívói az új designkoncepciót tükrözik, mindennel fel 
vannak szerelve, amire a modern társadalom modern embereinek igénye 
lehet. Az Electrolux szagelszívók hatékonyak, praktikusak, divatosak 
és nem annyira feltűnőek, ezzel megteremtve a kellemes atmoszférát 
a konyhájában.

Szagelszívók
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Keringetési erő

A szagelszívó teljesítménye függ a keringetés erejétől. 
A különböző teljesítmények pedig függenek a főzés 
típusától, pozíciójáról, és a konyhában való elhelyezésétől 
is. Minden Electrolux szagelszívónál 3 teljesítményfokozat 
közül választhat, és egyes modellek intenzív fokozattal is 
rendelkeznek. A legtöbb intenzív fokozattal rendelkező 
szagelszívó beépített időzítővel rendelkezik. Ez a funkció 
5 perc intenzív használat után lekapcsolja a készüléket vagy 
visszaállítja automatikusan normál fokozatra (ez függ a modell 
típusától). Ez a funkció akkor praktikus, ha befejezte a főzést, 
vagy elfelejtené később kikapcsolni az elszívót.

Érintőkapcsolós vezérlés

A szagelszívók kényelmesek és könnyen kezelhetők, 
mindegy, hogy elektronikus érintőkapcsolóval, 
nyomógombbal vagy csúszókapcsolóval vezérelhetőek. 
A legújabb Electrolux szagelszívókat elektronikus 
érintőkapcsolós vezérlés jellemzi. Így a kezelőpanelen 
keresztül könnyedén tudja be-, illetve kikapcsolni 
a készüléket, szabályozni az elszívás erejét vagy beállítani 
az automatikus kikapcsolás funkciót, és közben alulról 
megvilágítani a főzőlapot. Ön mindig informálva lesz 
a kiválasztott sebesség szintjéről köszönhetően az elegáns 
kijelzőnek.

Automatikus kikapcsolás

Hogy garantált legyen a tökéletes szagelszívás, a főzés 
befejezte után még egy kis ideig nem árt működtetni 
az elszívót. Az automatikus kikapcsolás funkció biztosítja, 
hogy az egyes teljesítményfokozatokon még mennyi ideig 
működjön tovább az elszívó, mielőtt kikapcsol. Ez egy 
kényelmes funkció, mert így később Önnek nem kell már 
lekapcsolnia a készüléket.

Keringtetés

A légelvezető az elszívó külső széléhez csatlakozik, így 
az egész külső kerülete az elszívónak le van fedve, tehát 
csökken az energiafelhasználás és alacsonyabb a zajszint, 
a levegő pedig kifelé áramlik, így fokozatosan használja 
az energiát.

Szagelszívó típusok

Szigetelszívó

A szigetelszívó a főzőlap fölé van felfüggesztve, így döntően 
rá irányul a figyelem a konyhában.

Kéményes elszívó

A kéményes elszívó központi látványosság, hiszen 
különböző stílusú és szélességű készülékek közül 
választhat. Jól mutatnak, kellemes látvány a szemnek.

Teleszkópos elszívó

Ideális azokba a konyhákba, ahol kevesebb a hely, és 
nincsenek annyira szem előtt. Ezek az elszívók beépíthetők 
akár a konyhaszekrény aljába és ha szükséges, ki tudja őket 
húzni.

Álkürtőbe építhető elszívó

Az álkürtőbe építhető elszívók designja úgy van kialakítva, 
hogy az biztosan beépíthető a mennyezetbe vagy 
a konyhaszekrénybe. Ezek az elszívók helytakarékosak és 
diszkrétek.
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Fejezze ki egyéniségét

Azon túl, hogy friss levegőről gondoskodik a szagelszívó, mindig a konyha 

középpontjában van. Kellemes atmoszférát teremt, főleg ha domináns 

pozícióban van beépítve. Az elegáns vízszintes vonalvezetésű fénycső 

a szigetelszívóban lenyűgöző megjelenést kölcsönöz konyhájában, és nem 

utolsósorban tökéletesen harmonizál a többi Electrolux készülékkel.

100 cm széles, sziget kialakítású szagelszívó• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

üveg kezelőfelület• 

5x20 W halogén megvilágítás• 

elektronikus vezérlés• 

3 teljesítményfokozat + intenzív• 

kikapcsoláskijelző• 

diffúziós elszívás• 

filteres keringtetés vagy elvezetési lehetőség• 

zsírszűrő-telítettség jelző• 

szénszűrő-telítettség jelző• 

4 alumíniumkazettás zsírszűrő• 

külön rendelhető szénszűrő (típus 967)• 

teljesítmény (min./max.): 270/530 m• 3/h

intenzív mód teljesítménye: 660 m• 3/h

zajszint (min./max.): 42,2/56,8 dB• 

zajszint intenzív fokozaton: 62,1 dB• 

EFA9673X
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90/60 cm széles, kéményes szagelszívó• 

3/2x20 W halogén megvilágítás• 

elektronikus vezérlés• 

3 teljesítményfokozat + intenzív• 

filteres keringtetés vagy elvezetési • 

lehetőség

zsírszűrő-telítettség jelző• 

szénszűrő-telítettség jelző• 

4/2 alumíniumkazettás zsírszűrő• 

külön rendelhető szénszűrő (típus 20)• 

teljesítmény (min./max.): 245/495 m• 3/h

intenzív mód teljesítménye: 630 m• 3/h

zajszint (min./max.): 45/60 dB• 

zajszint intenzív fokozaton: 65 dB• 

90 cm széles, kéményes szagelszívó• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

üveg kezelőfelület• 

3x20 W halogén megvilágítás• 

elektronikus vezérlés• 

3 teljesítményfokozat + intenzív• 

kikapcsoláskijelző• 

diffúziós elszívás• 

filteres keringtetés vagy elvezetési • 

lehetőség

zsírszűrő-telítettség jelző• 

szénszűrő-telítettség jelző• 

2 alumíniumkazettás zsírszűrő• 

külön rendelhető szénszűrő (típus 967)• 

teljesítmény (min./max.): 270/530 m• 3/h

intenzív mód teljesítménye: 660 m• 3/h

zajszint (min./max.): 42,2/56,8 dB• 

zajszint intenzív fokozaton: 62,1 dB• 

90 cm széles, kéményes szagelszívó• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

üveg kezelőfelület• 

5x20 W halogén megvilágítás• 

elektronikus vezérlés• 

3 teljesítményfokozat + intenzív• 

kikapcsoláskijelző• 

filteres keringtetés vagy elvezetési • 

lehetőség

zsírszűrő-telítettség jelző• 

szénszűrő-telítettség jelző• 

4 alumíniumkazettás zsírszűrő• 

külön rendelhető szénszűrő (típus 680)• 

teljesítmény (min./max.): 250/500 m• 3/h

intenzív mód teljesítménye: 640 m• 3/h

zajszint (min./max.): 42/59,3 dB• 

zajszint intenzív fokozaton: 64,8 dB• 

EFC9671X / 
EFC6671X

EFC9673XEFC9680X

Csak rendelésre.

EFC6671X

EFC9671X
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90 cm széles, kéményes szagelszívó• 

2x40 W villanyégő• 

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

3 teljesítményfokozat• 

filteres keringtetés vagy elvezetési • 

lehetőség

3 alumíniumkazettás zsírszűrő• 

2 rendelhető szénszűrő (típus 29)• 

teljesítmény (min./max.): 220/430 m• 3/h

zajszint (min./max.): 48 / 61,3 dB• 

60 cm széles kürtős elszívó• 

2x40 W villanyégő• 

3 teljesítményfokozat• 

filteres keringtetés vagy elvezetési • 

lehetőség

2 alumíniumkazettás zsírszűrő• 

teljesítmény (min./max.): 230/520 m• 3/h

zajszint (min./max.): 48/63 dB• 

60 cm széles, kéményes szagelszívó• 

2x20 W halogén megvilágítás• 

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

3 teljesítményfokozat• 

filteres keringtetés vagy elvezetési • 

lehetőség

2 alumíniumkazettás zsírszűrő• 

külön rendelhető szénszűrő (típus 15)• 

teljesítmény (min./max.): 185/375 m• 3/h

zajszint (min./max.): 44,5/61,8 dB• 

EFC950X EFC60110XEFC60244X
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60 cm széles, teleszkópos szagelszívó• 

2x40 W villanyégő• 

fokozatmentes vezérlés• 

3 teljesítményfokozat• 

filteres keringtetés vagy elvezetési • 

lehetőség

1 alumíniumkazettás zsírszűrő• 

külön rendelhető szénszűrő (típus 303)• 

teljesítmény (min./max.): 140/230 m• 3/h

zajszint (min./max.): 49/58 dB• 

60 cm széles, teleszkópos szagelszívó• 

2x40 W villanyégő• 

2 motor• 

fokozatmentes vezérlés• 

3 teljesítményfokozat• 

filteres keringtetés vagy elvezetési • 

lehetőség

2 alumíniumkazettás zsírszűrő• 

külön rendelhető szénszűrő (típus 303)• 

teljesítmény (min./max.): 225/575 m• 3/h

zajszint (min./max.): 55/69 dB• 

60 cm széles, teleszkópos szagelszívó• 

1x11 W neoncső• 

2 motor• 

elektronikus vezérlés• 

fokozatmentes vezérlés• 

intenzív fokozat• 

filteres keringtetés vagy elvezetési • 

lehetőség

2 alumíniumkazettás zsírszűrő• 

külön rendelhető szénszűrő (típus 150)• 

teljesítmény (min./max.): 230/370 m• 3/h

intenzív mód teljesítménye: 520 m• 3/h

zajszint (min./max.): 50/61 dB• 

EFP6411XEFP6440XEFP636X

119

173

20

87

42

598

275
max.
430
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55 cm széles, álkürtőbe építhető • 

szagelszívó

1x11 W villanyégő• 

fokozatmentes vezérlés• 

3 teljesítményfokozat• 

filteres keringtetés vagy elvezetési • 

lehetőség

1 alumíniumkazettás zsírszűrő• 

külön rendelhető szénszűrő (típus 150)• 

teljesítmény (min./max.): 195/450 m• 3/h

zajszint (min./max.): 51/71 dB• 

EFG532X

http://www.markabolt.hu/
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Arra gondoltunk, szüksége 
lehet gyors megoldásokra
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beépíthető mikrohullámú sütő• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

LED-kijelző• 

időmérő típusa: beállítógomb (90 min.)• 

sütőtér mérete: 17 liter• 

5 teljesítményfokozat• 

nem beépített üveg forgótányér (272 mm)• 

7 automatikus sütőprogram• 

7 automatikus kiolvasztóprogram• 

gyerekzár• 

gyorsindítás/+30 másodperc• 

program vége hangjelzés• 

25 W belső világítás• 

mikrohullámú teljesítmény: 800 W• 

zajszint: 60 dB• 

beépíthető mikrohullámú sütő grillel• 

ujjlenyomatmentes inox felület• 

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

LED-kijelző• 

időmérő típusa: beállítógomb (90 min.)• 

sütőtér mérete: 26 liter• 

5 teljesítményfokozat• 

nem beépített üveg forgótányér (325 mm)• 

8 automatikus sütőprogram• 

7 automatikus kiolvasztóprogram• 

grill funkció• 

gyerekzár• 

gyorsindítás/+30 másodperc• 

program vége hangjelzés• 

25 W belső világítás• 

mikrohullámú teljesítmény: 900 W• 

grillteljesítmény: 1000 W• 

zajszint: 60 dB• 

EMS17216XEMS26415X
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Arra gondoltunk, szeretné ételei 
minőségét tökéletesen megőrizni

http://www.markabolt.hu/
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A+ és A++ osztály

Az Electrolux A+ energiaosztályú modelljei 25%-kal 
kevesebb energiát használnak fel, mint az A osztályú 
modellek. Továbbá ajánlunk olyan A++ osztályú hűtő-
fagyasztó kombinációt, ami 45%-kal kevesebb energiát 
vesz fel az A osztályúakhoz képest, ami nagyon előnyös 
gazdasági és ökológiai szempontból. Ezt az eredményt 
úgy tudtuk elérni, hogy tökéletesítettük a hűtési ciklust 
és a szigetelést. Néhány nagy teljesítményű modellnél 
elektronikus vezérlésű a kompresszor, és változtatható 
sebességű, ez garantálja a maximális teljesítményt és 
a minimális energiafelvételt, ráadásul nagyon halk.

Ökológiai gáz

Az Electrolux fagyasztói és hűtői izobután gázzal üzemelnek. 
Ez a gáz nem tartozik az ózonréteget károsító gázok közé, 
és üvegházhatást sem okoz.

Elektronikus vezérlés

A legtöbb Electrolux modellnél a belső hőmérséklet 
elektronikusan vezérelhető, így könnyedén beállíthatja 
a megfelelő hőfokot, és azt folyamatosan meg is tarthatja, 
garantálva ezzel a minőség megőrzését. A termékeink két 
hőfokszabályozóval vannak ellátva, így külön-külön tudja 
vezérelni a fagyasztót és a hűtőt. Ez nagyon hasznos 
energiamegtakarítás szempontjából, Ön ki tudja kapcsolni 
a hűtőszekrényt – ha elutazik hosszabb időre – úgy, hogy 
a fagyasztó attól még működik tovább.

Belső szellőzés

Modelljeinket egy új szellőzőrendszerrel felszerelve kínáljuk, 
melynek köszönhetően az ételek hosszabb ideig őrzik meg 
frissességüket. Ez egy speciális ventilátor, mely a hűtő 
felső részében található, és lefelé nyomja a levegőt a hűtő 
oldalán, gyorsan és hatékonyan. Az ideális hőmérséklet 
megőrzése a ventilátor légkeringtetésének köszönhető. Ez 
a rendszer hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a hűtő egész 
belsejében állandó hőmérséklet legyen akkor is, ha a hűtő 
ajtaját kinyitják.

2 kompresszor

Amikor azt mondjuk, hogy a modellnek két kompresszora 
van, az azt jelenti, hogy két motorral működik. Az egyik 
motor a hűtő működtetéséért felel, míg a másik 
a fagyasztóéért. Ez az eljárás nagyon előnyös, és rugalmas, 
mert külön tudja vezérelni a hűtőt és a fagyasztót. Bármelyik 
részt ki tudja kapcsolni, amikor csak szeretné, anélkül, hogy 
a másikat is ki kellene, ezzel energiát takaríthat meg.

Intenzív hűtés

Ez a gyorshűtés funkció nagyon hasznos akkor, amikor 
hűtőjét nagy mennyiségű étellel tölti föl. Miután kiválasztotta 
ezt az opciót, a hűtő belső hőmérséklete lehűl 2 ˚C-ra, ez 
a leggyorsabb módja a hűtésnek. Az intenzív hűtés funkció 
automatikusan kikapcsol 6 óra elteltével.

Gyorsfagyasztás funkció

A fagyasztókészülék és a hűtő-fagyasztó készülékek 
nagy része rendelkezik ezzel a funkcióval, amellyel 
gyorsan és drasztikusan le tudja csökkenteni a fagyasztó 
hőmérsékletét. Így az étel, amit betesz, jobban megőrzi 
állagát és tápértékét.

http://www.markabolt.hu/
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Belső tér

Úgy pakolja be az ételeket a hűtőjébe, ahogyan csak 
szeretné. Az Electrolux termékei ezt lehetővé teszik 
a levegőkeringtetésnek köszönhetően. Ön mindig tudja, 
hol találja meg a keresett ételt, és biztos lehet benne, hogy 
a hűtő ajtaját egy kis ideig nyitva hagyhatja, attól nem 
lesz baja az ételeknek. Ráadásul energiát takaríthat meg. 
A praktikus polcelrendezéssel az Electrolux készülékei 
lehetővé teszik, hogy az üvegpolcokat könnyedén 
áthelyezze másik szintre anélkül, hogy ki kellene húznia 
azokat. Az üvegpolcok sima felülete biztosítja az edények 
és tálak biztonságos tárolását.

Könnyen tisztítható

A kényelmes tisztítás érdekében az Electrolux minden 
terméke könnyen mozgatható üvegpolccal rendelkezik. 
Ezek tisztán tartásához elegendő egy nedves rongy és 
egy kis mosószer. A fertőtlenítésre és a kellemetlen szagok 
eltüntetésére ecetet javaslunk, mely nagyon hatékony.

No Frost rendszer

A No Frost rendszerű készülékekben nincsen 
jegesedés a fagyasztó tetején, vagy belső 
részén, vagy az ételeken. Ezzel a funkcióval 
a mirelit ételeket és a jégkockát elkülönítve 
tudja tárolni, és könnyedén el tudja olvasni 
az ételek dobozán lévő címkéket. A fagyasztó 
automatikusan leolvasztja magát és 
elvezeti a vizet. Többé nem kell a fagyasztó 
leolvasztásáról gondoskodnia.

http://www.markabolt.hu/
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Mi lehet jobb az A++ osztálynál?

Manapság az energiafogyasztás központi kérdés, amikor elektromos 

készüléket vásárolunk. Az Electrolux ERN29801 készülékével egy olyan 

hűtő-fagyasztó kombinációt alkottunk meg, ami az A++ energiaosztályával 

a legjobb energiaosztályba tartozik a többihez képest. Ez a termék 

biztosítja az alacsony energiafelhasználást, mely előnyös gazdaságilag és 

környezetvédelmi szempontból is.

beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

elektronikus vezérlés• 

2 hőmérséklet-szabályozó• 

LCD hőmérséklet-kijelzés• 

gyorsfagyasztás funkció• 

intenzív hűtés• 

miniventilátor• 

automatikus leolvasztás a hűtőtérben• 

manuális leolvasztás a fagyasztótérben• 

gyerekzár• 

hőmérséklet-emelkedés kijelző• 

páratartalom-szabályozás• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l• 

fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l• 

teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l• 

fagyasztókapacitás: 13 kg/24 h• 

energiafelhasználás: 0,57 kWh/nap• 

energiaosztály: A++• 

zajszint: 34 dB(A)• 

ERN29801
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4 ajtós hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1900 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

No Frost rendszerű fagyasztó• 

elektronikus vezérlés• 

2 hőmérséklet-szabályozó• 

2 kompresszor• 

digitális kijelző• 

gyorsfagyasztás funkció• 

intenzív hűtés• 

automatikus leolvasztás a hűtőtérben• 

automatikus leolvasztás a fagyasztótérben• 

hőmérséklet-emelkedés kijelző• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 342/338 l• 

fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 128/96 l• 

teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 470/434 l• 

fagyasztókapacitás: 13 kg/24 h• 

energiafelhasználás: 1,14 kWh/nap• 

energiaosztály: A• 

 zajszint: 40 dB(A)• 

Csak rendelésre.

beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

0 fokos rekesz• 

elektronikus vezérlés• 

2 hőmérséklet-szabályozó• 

2 kompresszor• 

digitális kijelző• 

gyorsfagyasztás funkció• 

intenzív hűtés• 

automatikus leolvasztás a hűtőtérben• 

manuális leolvasztás a fagyasztótérben• 

gyerekzár• 

hőmérséklet-emelkedés kijelző• 

páratartalom-szabályozás a 0 fokos rekeszben• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 212/193 l• 

fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 58/47 l• 

teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 270/240 l• 

fagyasztókapacitás: 8 kg/ 24 h• 

energiafelhasználás: 0,759 kWh/nap• 

energiaosztály: A+• 

zajszint: 38 dB(A)• 

ERG47800ERZ28801
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beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

No Frost rendszer• 

elektronikus vezérlés• 

gyorsfagyasztás funkció• 

automatikus leolvasztás a hűtőtérben• 

automatikus leolvasztás a fagyasztótérben• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l• 

fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 68/55 l• 

teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 282/265 l• 

fagyasztókapacitás: 13 kg/24 h• 

energiafelhasználás: 0,86 kWh/nap• 

energiaosztály: A• 

zajszint: 38 dB(A)• 

beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

elektronikus vezérlés• 

2 hőmérséklet-szabályozó• 

LCD hőmérséklet-kijelzés• 

gyorsfagyasztás funkció• 

intenzív hűtés• 

miniventilátor• 

automatikus leolvasztás a hűtőtérben• 

manuális leolvasztás a fagyasztótérben• 

gyerekzár• 

hőmérséklet-emelkedés kijelző• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l• 

fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l• 

teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l• 

fagyasztókapacitás: 13 kg/24 h• 

energiafelhasználás: 0,811 kWh/nap• 

energiaosztály: A+• 

zajszint: 34 dB(A)• 

2009 júniusától kapható.

ENN28600ERN29790
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beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

mechanikus vezérlés• 

automatikus leolvasztás a hűtőtérben• 

manuális leolvasztás a fagyasztótérben• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l• 

fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l• 

teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l• 

fagyasztókapacitás: 4 kg/24 h• 

energiafelhasználás: 0,871 kWh/nap• 

energiaosztály: A• 

zajszint: 36 dB(A)• 

beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció (max. 1780 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

mechanikus vezérlés• 

automatikus leolvasztás a hűtőtérben• 

manuális leolvasztás a fagyasztótérben• 

páratartalom-szabályozás• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 214/210 l• 

fagyasztótér-űrtartalom (bruttó/nettó): 76/70 l• 

teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 290/280 l• 

fagyasztókapacitás: 4 kg/24 h• 

energiafelhasználás: 0,811 kWh/nap• 

energiaosztály: A+• 

zajszint: 36 dB(A)• 

ERN29601ERN29750
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beépíthető hűtőszekrény (max. 1780 mm)• 

ujjlenyomatmentes inox ajtó• 

jobbra nyíló ajtó• 

ezüst belső tér• 

belső világítás• 

elektronikus vezérlés• 

LCD hőmérséklet-kijelzés• 

intenzív hűtés• 

automatikus leolvasztás• 

gyerekzár• 

nyitottajtó-figyelmeztetés• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 332/330 l• 

energiafelhasználás: 0,397 kWh/nap• 

energiaosztály: A+• 

zajszint: 34 dB(A)• 

beépíthető fagyasztószekrény (max. 1780 mm)• 

ujjlenyomatmentes inox ajtó• 

balra nyíló ajtó• 

ezüst belső tér• 

No Frost rendszer• 

elektronikus vezérlés• 

LCD hőmérséklet-kijelzés• 

gyorsfagyasztás funkció• 

automatikus leolvasztás• 

gyerekzár• 

hőmérséklet-emelkedés kijelző• 

nyitottajtó-figyelmeztetés• 

fagyasztószekrény-űrtartalom (bruttó/nettó): 220/208 l• 

fagyasztókapacitás: 20 kg/24 h• 

energiafelhasználás: 0,841 kWh/nap• 

energiaosztály: A+• 

zajszint: 38 dB(A)• 

ERP34900XEUP23900X

Csak rendelésre. Csak rendelésre.
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beépíthető hűtőszekrény (max. 1780 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

elektronikus vezérlés• 

LCD hőmérséklet-kijelzés• 

intenzív hűtés• 

automatikus leolvasztás• 

gyerekzár• 

nyitottajtó-figyelmeztetés• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 332/330 l• 

energiafelhasználás: 0,397 kWh/nap• 

energiaosztály: A+• 

zajszint: 34 dB(A)• 

beépíthető borhűtő (max. 1780 mm)• 

üveg + ujjlenyomatmentes inox ajtó• 

jobb oldali ajtónyitás• 

ezüst belső tér• 

2 belső világítás• 

elektronikus vezérlés• 

LCD hőmérséklet-kijelzés• 

intenzív hűtés• 

automatikus leolvasztás• 

gyerekzár• 

nyitottajtó-figyelmeztetés• 

hőmérséklet-elosztó: 6-11 ˚C a felső részen (2 polc), • 

12-18 ˚C az alsó részen (4 polc)

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 330/325 l• 

energiafelhasználás: 0,699 kWh/nap• 

zajszint: 34 dB(A• 

ERN34800ERW33900X

Csak rendelésre.
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beépíthető hűtőszekrény (max. 1225 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

mechanikus vezérlés• 

automatikus leolvasztás• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 230/228 l• 

energiafelhasználás: 0,359 kWh/nap• 

energiaosztály: A+• 

zajszint: 35 dB(A)• 

*2009 júniusától kapható.

beépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesszel (max. 1225 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

mechanikus vezérlés• 

automatikus leolvasztás a hűtőtérben• 

manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 198/193 l• 

fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l• 

teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 215/210 l• 

fagyasztókapacitás: 2 kg/24 h• 

energiafelhasználás: 0,6 kWh/nap• 

energiaosztály: A+• 

zajszint: 36 dB(A)• 

*2009 júniusától kapható.

ERN23501/ERN23510*ERN22501/ERN22510*

http://www.markabolt.hu/



66   electrolux hűtő- és fagyasztószekrények

beépíthető hűtőszekrény (max. 880 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

mechanikus vezérlés• 

automatikus leolvasztás• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 154/152 l• 

energiafelhasználás: 0,337 kWh/nap• 

energiaosztály: A+• 

zajszint: 38 dB(A)• 

*2009 júniusától kapható.

beépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesszel (max. 880 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

mechanikus vezérlés• 

automatikus leolvasztás a hűtőtérben• 

manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 124/118 l• 

fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l• 

teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 141/135 l• 

fagyasztókapacitás: 2 kg/24 h• 

energiafelhasználás: 0,526 kWh/nap• 

energiaosztály: A+• 

zajszint: 38 dB(A)• 

*2009 júniusától kapható.

ERN16350/ERN16510*ERN15350/ERN15510*

http://www.markabolt.hu/



electrolux hűtő- és fagyasztószekrények   67

aláépíthető hűtőszekrény (max. 820 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

mechanikus vezérlés• 

automatikus leolvasztás• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 135/130 l• 

energiafelhasználás: 0,413 kWh/nap• 

energiaosztály: A• 

zajszint: 36 dB(A)• 

*2009 júniusától kapható.

aláépíthető hűtőszekrény fagyasztórekesszel (max. 820 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

belső világítás• 

mechanikus vezérlés• 

automatikus leolvasztás a hűtőtérben• 

manuális leolvasztás a fagyasztórekeszben• 

hűtőtér-űrtartalom (bruttó/nettó): 102/97 l• 

fagyasztórekesz-űrtartalom: 17 l• 

teljes űrtartalom (bruttó/nettó): 119/114 l• 

fagyasztókapacitás: 2 kg/24 h• 

energiafelhasználás: 0,608 kWh/nap• 

energiaosztály: A• 

zajszint: 37 dB(A)• 

*2009 júniusától kapható.

ERU14300/ERU14310*ERU13300/ERU13310*
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beépíthető fagyasztószekrény (max. 880 mm)• 

megfordítható ajtónyitási irány• 

elektronikus vezérlés• 

manuális leolvasztás• 

gyorsfagyasztás funkció• 

hőmérséklet-emelkedés kijelző• 

fagyasztószekrény-űrtartalom (bruttó/nettó): 110/94 l• 

fagyasztókapacitás: 16 kg/24 h• 

energiafelhasználás: 0,54 kWh/nap• 

energiaosztály: A+• 

zajszint: 36 dB(A)• 

EUN12510
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Arra gondoltunk, szeretné, 
ha eltűnnének a mosatlan 
edények a konyhából
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Automatikus program

A készülék automatikusan teszi a dolgát az edény 
típusának, mennyiségének, a mosogatásra váró edények 
szennyezettségi fokának megfelelően. A mosogatási 
paramétereket a speciális érzékelő egy számként határozza 
meg, melyet a Fuzzy Logic mosogatógép „elektronikus 
agyába” továbbít.

Az adatoknak megfelelően a mosogatógép kiválasztja 
a hőmérsékletet, a mosogatási ciklus időtartamát 
és intenzitását. A megfelelő hőfokot – az edények 
szennyezettségétől függően – a 45-70 °C közötti 
automata programon belül tudja kiválasztani 
a következők közül: 45 °C, 50 °C, 55 °C, 65 °C, 70 °C. 
Ez a flexibilisautomatikus program elérhető a legtöbb 
Electrolux modellnél. 

Energiamegtakarítás

Az Electrolux megalkotta a készülékek széles választékát, 
melyek környezetbarátok és energiát takaríthat meg velük. 
Ezzel az opcióval jelentősen csökkentheti a szárítási fázist, 
valamint a hőmérsékletet és az időtartamot. Ezzel 25%-kal 
csökkentheti az energiafelhasználást és 60%-kal a forróvíz 
felvételt. A szárítási szakasz lecsökkentése következtében 
a program végén az edények kicsit nedvesek maradnak. 
Javasoljuk, hogy nyissa ki résnyire a mosogatógép 
ajtaját, így az edények teljesen megszáradnak. 
Az energiamegtakarítási funkcióval érheti el a legjobb 
eredményt, ezt a következő programoknál használhatja: 
automatikus, intenzív, bio, üveg.

Intenzív program

Az intenzív program nem csak erőteljesen megtisztítja 
az edényeket, de higiénikussá is teszi őket. A mosási 
ciklus alatt a hőmérsélet 68 ˚C-on marad 10 percig, 
így tökéletesítve a higiénikus szárítást. Ez a higiénia 
főleg az evőeszközök tisztításánál fontos, vagy 
a babaeszközöknél.

Gyorsprogram

Ez a speciális program 30 perc alatt tisztává varázsolja 
a szennyes edényeket 60 ˚C-on. A gyorsprogram nagyon 
hasznos, amikor meghívja barátait vendégségbe, és 
hirtelen szüksége van tiszta poharakra és tányérokra. 
Ez a legrövidebb program a legjobb A osztályú mosási 
hatékonysággal.

Üvegprogram

Ennek a programnak köszönhetően nem kell többé azon 
aggódnia, hogy összetörnek a kristálypoharak. 

A 45 ˚C-os üvegprogrammal tökéletesen tisztává és 
szárazzá varázsolhatja azokat alacsony hőmérsékleten. 
A vizet lépésről lépésre hűti le, így nem éri hőhatás 
a poharakat. Fényes és korróziómentes eredményt hoz.

Készenléti mód

Az Electrolux Csoport létrehozott egy innovatív funkciót 
az energiamegtakarításra. A következő szituáció vajon 
ismerős Önnek? Elindítja a mosogatógépet, majd órákkal 
később észreveszi, hogy még mindig nincs kikapcsolva, 
ezzel is energiát pazarolva. A mi megoldásunk erre, hogy 
a mosogatógép a program végeztével kikapcsol minden 
funkciót, egyedül a „-” jel látható a kijelzőn, 3 perccel 
a mosási program befejezte után. Így Ön 30%-os 
energiamegtakarítást érhet el a normál készenléti állapothoz 
képest. Ha szeretné a LED-kijelzőt kikapcsolni, csak nyomja 
meg bármelyik gombot a kezelőpanelen.
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AAA

Büszkén mondjuk, hogy az összes Electrolux mosogatógép 
AAA osztállyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a legjobbak 
az energiafelhasználásban, tisztításban és szárítási 
hatékonyságban is.

Halk működés

Az Electrolux kifejlesztette a leghalkabb mosogatógépeket. 
Jelentős technikai változás a designban és extra szigetelés 
tette lehetővé, hogy a leghalkabb mosogatógépek csupán 
43 dB zajszinten működnek.

Fénypont a padlón

A beépített Electrolux mosogatógépek annyira halkak, 
hogy néha a hang alapján nehéz megállapítani, hogy éppen 
használatban vannak-e, ezért egy vörös fény vetül a padlóra, 
jelezve, hogy a mosogatás még tart. 

Multitab funkció

A mosogatószerek terén történt fejlesztések megkívánják 
a fejlesztést a mosogatási technológiában is. Az Electrolux 
multitab funkció a legjobbat hozza ki az új, többfázisú 
mosogatógép-tablettákból. A vegyi hatás az optimális 
víz-, idő- és hőmérséklet-szabályozással ötvözve jobb és 

hatékonyabb mosogatást eredményez. Minden modell 
tartalmazza ezt a funkciót (kivéve ESI63020X és ESL43020 
modellek).

Sensorlogic rendszer

A legújabb mosogatógépek már töltetfelismerő rendszerrel 
is el vannak látva. Ha egy programot úgy indítunk el, hogy 
a felső és/vagy az alsó kosár kihasználtsága csekély, 
az elektronika az edények mennyiségének megfelelően 
változtat a felhasználandó víz mennyiségén és a mosogatás 
időtartamán. Így lehetővé teszi kis mennyiségű edény 
nagyon gyors és lehető leggazdaságosabb elmosogatását 
is. Minden modell tartalmazza ezt a funkciót (kivéve 
ESI63020X és ESL43020) modellek.

Forróvíz-használat

Minden Electrolux mosogatógép használ forró vizet (max. 
60 ˚C) vagy hideg vizet egyaránt. A forró vízzel lényegesen 
csökkentheti az energiahasználatot és időt takaríthat meg, 
több mint 15 percet. Az Electrolux zöld mosogatógépei 
intelligens szotfverrel vannak ellátva, mely egyedülálló 
a piacon, hisz automatikusan felismeri a beáramló víz 
hőmérsékletét és beállítja az optimális mosási ciklust 
a tökéletes eredmény elérése érdekében. Több mint 40% 
energiafelhasználást takaríthat meg így.

Dupla alátámasztás

Az Electrolux megalkotott egy új ajtónyitó rendszert, ami 
lehetővé teszi, hogy a mosogatógép ajtajának kinyitásakor 
az ne sértse fel a padlót.
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Kijelző

Az új kijelzőgenerációval tovább tökéletesítettük a könnyen 
kezelhetőséget. Legyen akár érintőkapcsolós vezérlés, nagy 
nyomógombok, vagy forgatógomb, mindegyik használatával 
könnyen tudja vezérelni a készülékeket.

Késleltetett indítás

Ezzel a funkcióval késleltetheti a program indítását, 
választhat 1–19 óra közötti késleltetési időt.

Állítható rekeszek az alsó kosárban

Kedvenc tálja vagy edénye nem átlagos méretű? 
Arra gondoltunk, ezeket az edényeket is szeretné 
mosogatógépben tisztítani. Ezért megalkottuk a mozgatható 
rekeszt az alsó kosárban, így annyi helyre tehet szert, 
amennyire csak szüksége van.

Állítható csészetartó polc

Szabadon pakolhatja be az üvegpoharakat és a csészéket 
egy vagy két sorban, attól függően, hogy hogyan szeretne 
mosogatni. Így akár kedvenc bögréjét vagy kávéscsészéjét 
is beleteheti a készülékbe.

Állítható felső kosarak

Ha a mosogatógép teljesen tele van pakolva, Ön könnyedén 
tudja változtatni a felső kosár pozícióját, hogy ezzel is helyet 
nyerhessen.

Pohárrögzítő gumitüskék és mini evőeszközkosár

Többé nem kell azon aggódnia, hogy üvegpoharát leesve 
találja meg a program végén, az új pohárrögzítő gumitüskék 
a gépben gondoskodnak a poharak biztos rögzítéséről, 
így azok nem tudnak elmozdulni. Továbbá kifejlesztettünk 
egy mini evőeszközkosarat is, melyet a felső kosárban 
talál, a gyors bepakolás érdekében a kávéscsészéknek 
és a kanalaknak. A gumitüskék és a mini evőeszközkosár 
minden 60 cm széles mosogatógépben megtalálható.

Belső világítás

A kényelem érdekében néhány készülékbe beépítettünk 
belső világítást, így Ön könnyedén le tudja ellenőrizni, hogy 
a bapakolt szennyes el lett-e már mosogatva vagy nem. 
A mosogatógépbe történő be-, illetve kipakolás is sokkal 
könnyebb, és még látványos is.
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A jól átgondolt design

Arra gondoltunk, szeretne egy mosogatógépet teljesen inox ajtóval, hogy 

tökéletesen illeszkedjen a többi konyhai készülékéhez. Ezzel a különleges 

designnal az Electrolux egy igazán trendi készüléket alkotott meg, mely 

a maga funkciójával együtt a leghatékonyabb, és az energiamegtakarítás 

szempontjából pedig gazdaságos. 8 mosási programlehetőség közül 

választhat, kézi felső és alsó kosárral rendelkezik, biztonsági funkcióval bír, és 

nagyon halk a működése.

60 cm széles, beépíthető mosogatógép• 

inox ajtó• 

elektronikus vezérlés• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző• 

automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, gyors 60 ˚C, üveg 45 ˚C, intenzív 70 ˚C, • 

tányérmelegítő, 1 órás 55 ˚C, öblítéstartás

energiamegtakarítás opció• 

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 1-19h• 

belső világítás• 

magasra is beépíthető• 

öblítő- és sószintkijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, 4 mozgatható rekesz, mozgatható csészetartó rekesz, • 

mini evőeszköztartó kosár, puha tüskék az üvegek kitámasztásához, 

borosüvegtartó, alsó kosár 2 állítható tányértartó rekesszel

vízfelhasználás: 12 liter• 

energiafelhasználás: 1,05 kW/h• 

zajszint: 43 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

12 teríték• 

ESI68860X
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60 cm széles, beépíthető mosogatógép• 

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

3 digitális kijelző• 

automatikus 45 ˚C-70 ˚C, bio 50 ˚C, • 

gyors 60 ˚C, üveg 45 ˚C, intenzív 70 ˚C

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 1-19h• 

magasra is beépíthető• 

öblítő- és sószintkijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, 4 mozgatható • 

rekesz, mozgatható csészetartó rekesz, 

borosüvegtartó, alsó kosár 2 állítható 

tányértartó rekesszel

vízfelhasználás: 12 liter• 

energiafelhasználás: 1,05 kW/h• 

zajszint: 45 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

12 teríték• 

60 cm széles, beépíthető mosogatógép• 

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

3 digitális kijelző• 

automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, • 

gyors 60 ˚C, intenzív 70 ˚C, 60 perces 

55 ˚C, öblítéstartás

energiamegtakarítás opció• 

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 1–19 h• 

belső világítás• 

magasra is beépíthető• 

öblítő- és sószint-kijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, 4 mozgatható • 

rekesz, mozgatható csészetartó rekesz, 

mini evőeszköztartó kosár, puha tüskék 

az üvegek kitámasztásához, borosüveg-

tartó, alsó kosár 2 állítható tányértartó 

rekesszel

vízfelhasználás: 12 liter• 

energiafelhasználás: 1,05 kW/h• 

zajszint: 43 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

12 teríték• 

60 cm széles, beépíthető mosogatógép• 

elektronikus vezérlés• 

LightBar – vízszintes fénycsík• 

interaktív és magyar nyelvű LCD-kijelző• 

automatikus 45 ˚C-70 ˚C, bio 50 ˚C, • 

gyors 60 ˚C, üveg 45 ˚C, intenzív 

70 ˚C, tányérmelegítő, 1 órás 55 ˚C, 

öblítéstartás

energiamegtakarítás opció• 

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 1-19h• 

belső világítás• 

magasra is beépíthető• 

öblítő- és sószint-kijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, 4 mozgatható • 

rekesz, mozgatható csészetartó rekesz, 

mini evőeszköztartó kosár, puha tüskék 

az üvegek kitámasztásához, borosüveg 

tartó, alsó kosár 2 állítható tányértartó 

rekesszel

vízfelhasználás: 12 liter• 

energiafelhasználás: 1,05 kW/h• 

zajszint: 43 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

12 teríték• 

ESI66010XESI67050XESI68060X
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60 cm széles, beépíthető mosogatógép• 

elektronikus vezérlés nyomógombokkal • 

3 digitális kijelző• 

automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, • 

gyors 60 ˚C, intenzív 70 ˚C, öblítéstartás

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 1–19 h• 

öblítő- és sószintkijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, fix rekeszek, • 

mozgatható csészetartó rekesz, alsó 

kosár 2 állítható tányértartó rekesszel

vízfelhasználás: 13 liter• 

energiafelhasználás: 1,05 kW/h• 

zajszint: 49 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

12 teríték• 

ESI64030X

60 cm széles, beépíthető mosogatógép• 

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

LED-kijelző• 

bio 50˚ C, gyors 60 ˚C, intenzív 70 ˚C, • 

normal 65 ˚C előöblítéssel, öblítéstartás

késleltetett indítás 3/6/9 h• 

magasra is beépíthető• 

öblítő- és sószintkijelzés• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, fix rekeszek, • 

mozgatható csészetartó rekesz, alsó 

kosár 2 állítható tányértartó rekesszel

12 liter vízfelhasználás• 

energiafelhasználás 1,05 kW/h• 

47 dB zajszint• 

aktív szárítás kondenzációval• 

12 teríték• 

ESI64010X

60 cm széles, beépíthető mosogatógép• 

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

LED-kijelző• 

bio 50 ˚C, gyors 60 ˚C, intenzív Care • 

70 ˚C, normál kímélő 65 ˚C, öblítéstartás

késleltetett indítás 3 h• 

öblítő- és sószintkijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár fix rekeszekkel, • 

mozgatható csészetartó rekesz, alsó 

kosár fix tányértartórekesszel

16 liter vízfelhasználás• 

energiafelhasználás 1,05 kW/h• 

49 dB zajszint• 

aktív szárítás kondenzációval• 

12 teríték• 

ESI63020X
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60 cm széles, teljesen beépíthető • 

mosogatógép

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

LCD-kijelző• 

automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, • 

gyors 60 ˚C, üveg 45 ˚C, intenzív 

70 ˚C, tányérmelegítő, 1 órás 55 ˚C, 

öblítéstartás

energiamegtakarítás opció• 

fénypont a padlón (2 színben)• 

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 1–19 h• 

belső világítás• 

magasra is beépíthető• 

öblítő- és sószintkijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, 4 mozgatható • 

rekesz, mozgatható csészetartó rekesz, 

mini evőeszköztartó kosár, puha tüskék 

az üvegek kitámasztásához, borosüveg-

tartó, alsó kosár 2 állítható tányértartó 

rekesszel

vízfelhasználás: 12 liter• 

energiafelhasználás: 1,05 kW/h• 

zajszint: 43 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

12 teríték• 

60 cm széles, teljesen beépíthető • 

mosogatógép

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

3 digitális kijelző• 

automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, • 

gyors 60 ˚C, üveg 45 ˚C, intenzív 70 ˚C, 

1 órás 55 ˚C, öblítéstartás

energiamegtakarítás opció• 

fénypont a padlón (2 színben)• 

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 1–19 h• 

belső világítás• 

magasra is beépíthető• 

öblítő- és sószintkijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, fix racks, • 

mozgatható csészetartó rekesz, mini 

evőeszköztartó kosár, puha tüskék az 

üvegek kitámasztásához, alsó kosár 

2 állítható tányértartó rekesszel

vízfelhasználás: 12 liter• 

energiafelhasználás: 1,05 kW/h• 

zajszint: 45 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

12 teríték• 

ESL68060 ESL67050

76   electrolux mosogatógépek

60 cm széles, teljesen beépíthető • 

mosogatógép

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

3 digitális kijelző• 

automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, • 

gyors 60 ˚C, intenzív 70 ˚C, öblítéstartás

fénypont a padlón• 

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 1–19 h• 

magasra is beépíthető• 

öblítő- és sószintkijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, fix rekeszek, • 

mozgatható csészetartó rekesz, alsó 

kosár 2 állítható tányértartó rekesszel

vízfelhasználás: 12 liter• 

energiafelhasználás: 1,05 kW/h• 

zajszint: 45 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

12 teríték• 

ESL66010

http://www.markabolt.hu/
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60 cm széles, teljesen beépíthető • 

mosogatógép

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

LED-kijelző• 

automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, • 

gyors 60 ˚C, üveg 45 ˚C, intenzív 70 ˚C

fénypont a padlón• 

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 3/6/9 h• 

magasra is beépíthető• 

sószintkijelzés• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, fix rekeszek, • 

mozgatható csészetartó rekesz, 

borosüvegtartó, alsó kosár 2 állítható 

tányértartó rekesszel

12 liter vízfelhasználás• 

energiafelhasználás 1,05 kW/h• 

47 dB zajszint• 

aktív szárítás kondenzációval• 

12 teríték• 

ESL64020

http://www.markabolt.hu/



45 cm széles, beépíthető mosogatógép• 

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

1 digitális kijelző• 

automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, • 

gyors 60 ˚C, intenzív 70 ˚C, öblítéstartás

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 1–19 h• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, fix rekeszek, fix • 

+ mozgatható csészetartó rekesz, alsó 

kosár 2 állítható tányértartó rekesszel

vízfelhasználás: 12 liter• 

energiafelhasználás: 0,8 kW/h• 

zajszint: 47 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

9 teríték• 

45 cm széles, beépíthető mosogatógép• 

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

1 digitális kijelző• 

bio 50 ˚C, gyors 60 ˚C, üveg 45 ˚C, • 

intenzív 70 ˚C, normál előöblítéssel 65 ˚C 

késleltetett indítás 1–19 h• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, fix rekeszek, fix + • 

mozgatható csészetartó rekesz, alsó 

kosár fix tányértartó rekesszel

vízfelhasználás: 13 liter• 

energiafelhasználás: 0,8 kW/h• 

zajszint: 47 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

9 teríték• 

ESI44030XESI45010X

78   electrolux mosogatógépek

45 cm széles, beépíthető mosogatógép• 

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

3 digitális kijelző• 

automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, • 

gyors 60 ˚C, intenzív 70 ˚C, 1 órás 55 ˚C, 

öblítéstartás

energiamegtakarítás opció• 

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 1–19 h• 

belső világítás• 

öblítő- és sószintkijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, fix rekeszek, • 

mozgatható csészetartó rekesz, mini 

evőeszköztartó kosár, puha tüskék az 

üvegek kitámasztásához, alsó kosár 

2 állítható tányértartó rekesszel

vízfelhasználás: 12 liter• 

energiafelhasználás: 0,8 kW/h• 

zajszint: 45 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

9 teríték• 

ESI47020X
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45 cm széles, teljesen beépíthető • 

mosogatógép

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

3 digitális kijelző• 

automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, • 

gyors 60 ˚C, üveg 45 ˚C, intenzív 

70 ˚C, intenzív 70 ˚C (89 perc), normál, 

előöblítéssel 65 ˚C, gyors 50 ˚C, 

öblítéstartás

fénypont a padlón• 

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 1–19 h• 

öblítő- és sószintkijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, fix rekeszek, • 

mozgatható csészetartó rekesz, alsó 

kosár 2 állítható tányértartó rekesszel 

vízfelhasználás: 12 liter• 

energiafelhasználás: 0,8 kW/h• 

zajszint: 47 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

9 teríték• 

ESL48010

45 cm széles, teljesen beépíthető • 

mosogatógép

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

3 digitális kijelző• 

automatikus 45 ˚C–70 ˚C, bio 50 ˚C, • 

gyors 60 ˚C, üveg 45 ˚C, intenzív 70 ˚C

fénypont a padlón • 

vízérzékelő• 

késleltetett indítás 1–19 h• 

öblítő- és sószintkijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, fix rekeszek, fix • 

+ mozgatható csészetartó rekesz, alsó 

kosár 2 állítható tányértartó rekesszel

vízfelhasználás: 13 liter• 

energiafelhasználás: 0,8 kW/h• 

zajszint: 47 dB• 

turbószárítás• 

9 teríték• 

45 cm széles, teljesen beépíthető • 

mosogatógép

elektronikus vezérlés nyomógombokkal• 

LED-kijelző• 

bio 50 ˚C, gyors 60 ˚C, üveg 45 ˚C, • 

intenzív 70 ˚C, normál előöblítéssel 65 ˚C

fénypont a padlón • 

késleltetett indítás 3/6/9 h• 

sószintkijelzés• 

Aqua control• 

túlfolyásvédelem• 

állítható felső kosár, fix rekeszek, fix • 

+ mozgatható csészetartó rekesz, alsó 

kosár fix tányértartó rekeszekkel

vízfelhasználás: 13 liter• 

energiafelhasználás: 0,8 kW/h• 

zajszint: 49 dB• 

aktív szárítás kondenzációval• 

9 teríték• 

ESL45010ESL46010
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80   electrolux mosógép  

Arra 
gondoltunk, 
szeretné 
beépíteni 
a mosó-
gépét is.

http://www.markabolt.hu/



   electrolux mosógép   81

beépíthető mosógép (6 kg)• 

LCD-kijelző• 

nyomógombok• 

programok: pamut, pamut előmosással, • 

műszál, műszál előmosással, kényes, 

centrifuga, vízelvezetés, öblítés, fehérnemű, 

selyem, kézi mosás, gyapjú, pamut bio 

előmosással, pamut bio

nyomógomb funkciók: 4 szintű hőmérséklet-• 

beállítás + hidegmosás, 3 szintű centrifuga-

beállítás (nincs centrifuga és öblítéstartás), 

vasaláskönnyítés, extra öblítés, késleltetett 

indítás, start/állj, időbeállítás

Sensor logic• 

Aqua control• 

energiaosztály: A+• 

mosási hatékonyság: A• 

centrifugahatékonyság: B• 

vízfelhasználás: 52 liter• 

maximális centrifuga-fordulatszám: • 

1400  ford./perc

dobűrtartalom: 46 liter• 

mosási energiafelhasználás: 1,02 W/h• 

mosási zajszint: 57 dB• 

centrifuga zajszint: 78 dB• 

Csak rendelésre.

EWG14550W
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82   electrolux kiegészítők

teljesen tiszta, szinkronizált 3 szintes 

teleszkópos sütősín

940 304 214

3 szintes, meghosszabítható teleszkópos sütősín teljesen tiszta 

(foltmentes) eljárással és kihúzható funkcióval
EOB98000X

teljesen tiszta, szinkronizált 3 szintes 

teleszkópos sütősín

944 189 161

3 szintes, meghosszabítható teleszkópos sütősín teljesen tiszta 

(foltmentes) eljárással és kihúzható funkcióval

EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, EOB67200X, EOB65300X, 

EOB64201X, EOB43100X, EOB33100X, EOB32100X

3 szintes sütősín

949 779 583

3 szintes teleszkópos sütősín EOC66700X, EOB53103X, EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, 

EOB31004X

http://www.markabolt.hu/
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új modell, 2009-től kapható

pyrolitikus sütő öntisztítással

katalitikus sütő öntisztítással

 

könnyen tisztítható sütő speciális 

felülettel

sütő gőzfunkcióval

sütő elektronikus látványsütéssel

EU-szabvány szerint rendkívül 

energiatakarékos modell

ujjlenyomatmentes inox felület

sütő 2 vagy 3 teleszkópos 

sütősínnel

  

sütő speciális szagszűrővel

indukciós főzőlap

Direkt kapcsoló: egyenes út a 

kívánt hőmérséklet eléréséhez

termék szélességének jelzése

termék magasságának jelzése

hűtő-fagyasztó 0 fokos rekesszel

fagyasztó automatikus 

leolvasztással

hűtő gyorshűtés funkcióval

fagyasztó gyorsfagyasztás 

funkcióval

termék zajszintjének jelzése

szagelszívó extra 

teljesítményfokozattal

mosogatógép EU-szabványnak 

megfelelő AAA besorolással

mosogatógép automata 

funkcióval

mosogatógép multitab 

programmal

mosogatógép 

energiamegtakarítás funkcióval

mosogatógép intenzív 

programmal

mosogatógép belső világítással

mosogatógép késleltetett indítás 

programmal

mosogatógép állítható kosarakkal

  

Aquastop rendszer

dupla alátámasztású ajtó

  

6 kg-os kapacitás

A készülék a leghatékonyabb 

energiafelhasználású termé-

keink közé tartozik. Az energia-

hatékonysági besorolás kritériumai 

a www.electrolux.hu weboldalon 

találhatóak meg.

http://www.markabolt.hu/



 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.

http://www.markabolt.hu/




