
Zavárajte jednoducho s pomocou pary
Para vám pomôže uchovať v pokrmoch dôležité živiny. Zavarte si obľúbené 
ovocie a zeleninu, aby ste si ich mohli vychutnávať po celý rok.

Všade rovnomerne prepečené
Dômyselný teplovzdušný systém zabezpečuje rovnomernú cirkuláciu horúceho 
vzduchu vo vnútri rúry. Rúra sa zohreje rýchlejšie a postará sa o rovnomerné 
výsledky pečenia v celom priestore. Môžete sa spoľahnúť, že jedlá budú vždy 
dokonale prepečené.

Najchutnejšia kôrka s PlusSteam
Tento sporák je okrem všetkých štandardných funkcií 
vybavený aj funkciou PlusSteam, ktorá pomocou pary 
napečie chutné domáce pečivo a chlieb s lesklou a 
chrumkavejšou kôrkou a mäkkou, vláčnou striedkou.

Intuitívne varenie s indukčným varným panelom
Vďaka energeticky úspornému indukčnému varnému 
panelu môžete pri varení na tomto sporáku smelo 
improvizovať. Má vynikajúce reakcie, takže okamžite 
prispôsobí výkon podľa potreby.

Chrumkavé a zdravšie jedlá s AirFry
Doprajte si dokonalé chrumkavé hranolčeky alebo 
chutnú zeleninu upečenú s menším množstvom oleja s 
pomocou špeciálnej funkcie na plechu AirFry. 
Perforovaný plech umožňuje horúcemu vzduchu vo 
vnútri rúry neobmedzene cirkulovať, takže sa jedlo 
pečie zo všetkých strán.

AirFry – zdravý spôsob, ako si vychutnať vyprážané pokrmy
Užívajte si všetky výhody fritézy bez toho, aby ste potrebovali ďalší spotrebič. 
Funkcia AirFry je súčasťou rúry a je navrhnutá tak, aby pracovala v dokonalej 
harmónii s plechom AirFry. Chrumkavejšia zelenina a hranolčeky bez 
zbytočného oleja.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panela: plne indukčný
• Varná zóna vľavo vpredu: indukčná, 2500W/1400W/140mm
• Varná zóna vľavo vzadu: indukčná, 3700W/2100W/210mm
• Varná zóna vpravo vpredu: indukčná, 2800W/1800W/180mm
• Varná zóna vpravo vzadu: indukčná, 2500W/1400W/140mm
• Typ rúry: elektrická
• Funkcie rúry: spodný ohrev, ventilátor, ventilátor + vrchný ohrev, Fan + top + 
bottom (100°C), gril + vrchný ohrev, Grill + top + fan, osvetlenie, kruhové 
teleso + odparovač + ventilátor, kruhové teleso + ventilátor, vrchný a spodný 
ohrev, vrchný a spodný ohrev + ventilátor
• Ovládanie pre 4 energeticky regulované varné zóny
• Čistenie rúry: katalytický
• Rúra s teleskopickými výsuvmi
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Dizajn Design
Hlavná farba antikorová
Farba Nehrdzavejúca oceľ
Dizajn BlueFire
Typ ohrevu plne indukčný
Značka Electrolux
Model EKI54970OX
Druh výrobku Sporák
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Systém tepelnej úpravy Ventilátor + kruhové ohrevné teleso
Povrchová teplota dvierok (°C) 55
Materiál dverí dvojité sklo
Materiál ovl. panelu antikorový
Vnútorný objem (l) 58
Čištění rúry katalytický
Ukazovatele para, ukazovateľ termostatu
Maximálna výška s otvoreným vekom

Funkcie rúry

spodný ohrev, ventilátor, ventilátor + 
vrchný ohrev, Fan + top + bottom 

(100°C), gril + vrchný ohrev, Grill + top 
+ fan, osvetlenie, kruhové teleso + 

odparovač + ventilátor, kruhové teleso 
+ ventilátor, vrchný a spodný ohrev, 
vrchný a spodný ohrev + ventilátor

Typ rukoväte plastová, rovná
Vybavenie rúry - rošty 1 chrómovaný rošt

Vybavenie rúry - plechy
1 AirFry tray, 1 čierny smaltovaný 

plech na pečenie, 1 čierny smaltovaný 
plech na zachytávanie mastnoty

Gril elektrický pevný
Energia Energia
Energetická trieda A
Typ vrchnej rúry Fan-Forced convection
Celkový elektrický príkon (W) 9918.4
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 2500W/1400W/140mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 3700W/2100W/210mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 2800W/1800W/180mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 2500W/1400W/140mm
Požadované istenie (A) 3x16
Napätie (V) 230
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Šírka (mm) 500
Hĺbka (mm) 600
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543748495
Kód produktu 943 005 232
Farba Stainless Steel

Technická špecifikácia
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