EOY5851FAX Фурна за вграждане
Автоматично задаване на правилните
настройки за всяко ястие
С интуитивносто управление на фурната Electrolux
Inspiro® можете автоматично да задавате
правилните настройки за всяко ястие, дори и за
това, което никога не сте готвили.

Нека фурната сама да определи идеалните
настройки за Вашето ястие.
Кажете на фурната какво искате да готвите и я
оставете сама да определи идеалните настройки
за Вашето ястие. Интуитивното сензорно
управление ще Ви води безпогрешно до желаните
настроойки, а LCD дисплея постоянно ще Ви

Пълна чистота без търкане
С пиролитичната фурна Pyro self-clean можете да
изчистите напълно само с натискането на един
бутон. Веднъж включена, тя превръща остатъците
в пепел без неприятна миризма. Тя дори ще ви
каже, когато има нужда от чистене.

More Benefits :
• XL вентилатор с нов дизайн за насочване на въздушния поток и за още
по-добри резултати при готвене
• Термосонда с функция за автоматично изключване
• Филтър срещу миризми, който няма нужда от поддръжка.

Характеристики

Технически спецификации

• Фурна за вграждане
•Мултифункционална фурна с кръгов
нагревател
•Енергиен клас на фурната: A+
•Функции за готвене на фурната:
долен нагревател, Грил, Грил +
долен нагревател, Грил + долен
нагревател (80°C), Грил + долен
нагревател + вентилатор, Грил +
вентилатор , Кръгов нагревател +
долен нагревател + вентилатор,
Кръгов нагревател + вентилатор,
Кръгов нагревател +вентилатор
(30°C) , Кръгов нагревател
+вентилатор (влажност), Кръгов
нагревател +вентилатор
(нискотемепературно готвене)
•Телескопични водачи: Едно ниво
телескопични водачи
•Вътрешност на фурната с 3 нива на
печене
•Функция бързо нагряване
•Термодатчик за месо
•Самопочистване на фурната пиролиза
•Напомняне за стартиране на
програма за самопочистване
•VelvetClosing ® система за плавно
затваряне на вратата
•Автоматично предложение за
температура
•Функция за запаметяване на често
използвани настройки на фурната
•Интегрирани рецепти
•Програми за автоматично
изчисляване на теглото
•Електронно регулиране на

• Енергиен клас : A+
•Използваем обем (л.) : 71
•Почистване : Пиролиза
•Температурен диапазон : 30°C - 300°C
•Размери ВxШxД в мм : 594x594x567
•Размери за вграждане ВxШxД в мм : 590x560x550
•Максимална мощност (W) : 3680
•Захранващо напрежение (Volt) : 230
•Необходим предпазител (А) : 16
•Честота (Hz) : 50
•Външна дължина на захранващия кабел : 1.5
•Микровълнова мощност W : 0
•Обща площ на повърхн. на фурната в см2 : 1424
•Цвят : Инокс с покртите срещу петна от пръсти
•Ниво на шума в dB(A) : 48
•Product Partner Code : KR Partn

Product Description :
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