
Готуйте саме стільки часу, скільки потрібно завдяки таймеру
Щоб ваші страви ніколи не були пересмажені, ця духовка обладнана 
електронним таймером, який вимикає нагрів після досягнення 
встановленого часу.

Стерилізація парою - збережіть всі поживні речовини.
Збереження всіх поживних речовин завдяки готуванню з парою.

Чорна емаль - міцна та легка в догляді
Чорна емаль - оптимальний матеріал для внутрішньої частини плити. 
Надійний, міцний і простий в догляді, що полегшує процес приготування.

Сушіть фрукти й овочі у духовій шафі
Створюйте власні здорові перекуси, висушуючи 
фрукти й овочі у духовій шафі Electrolux. Розкрийте 
солодкі присмаки та м'яку структуру за допомогою 
функції сушіння — просто випікайте за температури 
50—100°C. 

Варильна поверхня Radiant - альтернатива готування на газу.
Варильна поверхня Radiant - це швидка та легка в догляді заміна газу. 
Керамічні зони нагріваються швидко та точно для приготування їжі без 
зайвого клопоту.

PlusSteam - для найкращої випічки
PlusSteam дозволяє вам добитися результатів як в пекарні у себе вдома 
одним натисканням кнопки. Вологість дозволяє тесту повністю піднятися, 
створюючи м'яку серединку з хрусткою глянсовою скоринкою. Спробуйте 
цю функцію для приготування чудової смаженої курки або риби з овочами.

Product Benefits & Features

• Плита з електричною духовою шафою і варильною поверхнею
• Тип варильної поверхні: Склокераміка
• Ліва передня зона нагрівання: Двоконтурна кругла, Підсвітка, 
1700W/700W/180mm/120mm
• Ліва задня зона: Підсвітка, 1200W/140mm
• Права передня зона нагрівання: Підсвітка, 1200W/140mm
• Права задня зона: Двоконтурна кругла, Підсвітка, 
1700W/700W/180mm/120mm
• Тип духової шафи: Електрична
• Функції верхньої духової шафи: Низ, Конвекція, Конвекція + верхній, 
Конвекція + верхній + нижній (100°C), Гриль + верхній, Гриль + верхній + 
конвекція, Освітлення, Кільцевий + випаровувач + конвекція, Кільцевий + 
конвекція, Верхній + нижній, Верхній + нижній + конвекція
• Функції духової шафи: Низ, Конвекція, Конвекція + верхній, Конвекція + 
верхній + нижній (100°C), Гриль + верхній, Гриль + верхній + конвекція, 
Освітлення, Кільцевий + випаровувач + конвекція, Кільцевий + конвекція, 
Верхній + нижній, Верхній + нижній + конвекція
• Керування 4 конфорками з регульованим енергоспоживанням
• Чищення духової шафи: Чорна емаль
• Дверцята духової шафи легко миються
• Функції нижньої духової шафи: 
• Випускна труба для парів на задній панелі духової шафи
• Нержавіюча сталь, на якій не залишаються сліди від пальців
• Шухляда для зберігання кухонних приборів
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Номінальна напруга, В 230
Максимальна потужність, Вт 8305.5
Висота 858
Ширина, мм 600
Глибина, мм 600
Об'єм, л 58
Тип поверхні Склокераміка
Тип духовки Електрична
Запобіжники, А 3x16
Колір Нержавіюча сталь з Antifingerprint
Додаткові аксесуари (постачаються 
окремо) Телескопічні рейки

Код моделі All Open
Країна виробництва Румунія
Кабель живлення Ні
Кількість шарів скла в дверцятах 2
Внутрішнє покриття духової шафи Чорна емаль
Індикатори залишкового тепла 4
Функція пари 0
Штепсель Немає
Максимальна температура дверцят 55

Product Specification
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