
EOA3450AOX Vestavná trouba

Stejná flexibilita, kterou vyžadují zaneprázdnění
šéfkuchaři
Tato trouba vám nabízí stejnou úroveň flexibility, jakou
vyžadují zaneprázdnění šéfkuchaři. Má 74 l kapacitu,
největší plech v okolí a až devět poloh pro rošty.

Přímá kontrola – díky otočným knoflíkům a volbě spuštění a konce
přípravy jídel
Jednoduchého vaření dosáhnete s tímto rozhraním s LED displejem, na kterém
zvolíte délku, spuštění a konec přípravy jídel. Je vybaveno zasunovacími
knoflíky a tlačítky s přístupem ke všem nastavením.

Využijte každý centimetr vnitřního prostoru – vše se bude připravovat
rovnoměrně
Díky systému ohřevu UltraFanPlus, který se vyznačuje extra velkým
ventilátorem a speciálním vedením vzduchu, se budou vaše jídla připravovat
rovnoměrně, kamkoliv je v troubě umístíte.

More Benefits :
O 10 % nižší spotřeba energie než u trub třídy A•

Katalytický povrch usnadňuje čištění trouby•

Dvířka s funkcí tlumeného dovírání se vždy zavírají hladce•

Features :

Vestavná trouba•
Topné kruhové těleso, podporující
multifunkci trouby

•

Energetická třída trouby: A•
Funkce trouby pro pečení: Spodní ohřev,
Ventilátor s grilem (infrapečení), Ventilátor
s grilem (infrapečení) + spodní ohřev,
Kruhové těleso + ventilátor, Gril, světlo,
vrchní ohřev, Horní + spodní ohřev, vrchní
ohřev + gril

•

Povrchová úprava oceli proti otiskům prstů•
Možnost péci na 3 pečících úrovních
najednou.

•

Možnosti elektronického nastavení trouby:•
Vysoce lesklý smalt, snadné čistění•
Katalytické čistění vnitřku trouby•
Snadno omyvatelné dveře•
Odejmutelné topné těleso pro snadné
čistění

•

Topné těleso je odebíratelné pro snadné
čistění

•

Chladící ventilátor•
Plechy dodávané s troubou: 1 smaltovaný
koláčový plech na pečení, 1 černý
smaltovaný plech na zachytávání mastnoty

•

Dodávané rošty pro zasunutí plechu : 1
bežný rošt chromovaný

•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Vnitřní objem (l) : 74•
Barva : Nerez ocel a úprava proti otiskům•
Elektronické funkce : akustický signál,
trvání, konec, minutka, čas

•

Funkce trouby : Spodní ohřev, Ventilátor s
grilem (infrapečení), Ventilátor s grilem
(infrapečení) + spodní ohřev, Kruhové
těleso + ventilátor, Gril, světlo, vrchní
ohřev, Horní + spodní ohřev, vrchní ohřev
+ gril

•

Časované funkce : •
Výbava sporáku - rošty : 1 bežný rošt
chromovaný

•

Další příslušenství : •
Max. příkon (W) : 2780•
Výbava sporáku - plechy : 1 smaltovaný
koláčový plech na pečení, 1 černý
smaltovaný plech na zachytávání mastnoty

•

Vybavení trouby : Sklopné horní topné
těleso

•

Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 594•
Šířka (mm) : 594•
Hloubka (mm) : 567•
Vestavná výška (mm) : 600•
Šířka otvoru pro vestavbu (mm) : 560•
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm) : 550•
Čistá hmotnost (kg) : 34•
Energetický informační list : Energy supply•
Značka : Electrolux•

Product Description :

Trouba s velkou 74 l kapacitou, opravdu
velkým XL plechem a až devíti polohami
pro rošty. LED displej pro volbu délky,
spuštění a konce přípravy jídel. Rozhraní
se zasouvacími knoflíky a tlačítky. Extra
velký ventilátor a upravený rozvod vzduchu.
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