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Electrolux - Electrolux EO80PNK1 - Ovn til indbygning

  Indbygningsovn EO80PNK1 ElectroluxDine retter vil altid være lige så
lækreMed SurroundCook®-ovnen tilberedes alt fra sprød grillet kylling til
delikate marengs jævnt. Ovnen sørger for, at den indre temperatur altid er
konstant, da ventilatoren cirkulerer luften og varmen. Nu er det ikke
længere nødvendigt at vende panden eller bakken.Jævnt tilberedt med
madlavning på flere niveauerDen ekstra varmering betyder, at du kan
tilberede maden jævnt på tre niveauer. Perfekt, når du vil lave kager med
fudgesmag og lækre tærter.Smart Kitchen - praktisk og bekvem hjælp til
madlavningFjernstyr din ovn, udforsk Electrolux-partnere og få personlig
hjælp - alt sammen via My Electrolux Kitchen-appen. Den nemme måde at
berige din Smart Kitchen-oplevelse på.LED-skærm med responsive touch-
knapperOplev en helt ny måde at bruge din ovn på med responsive touch-
knapper på LED-displayet. Med den innovative grænseflade kan du hurtigt
bestemme den rigtige tilberedningstid, temperatur og andre funktioner.
Opskrifter i ovnenDu ved, hvad du vil lave, men ikke hvordan, så brug
opskrifterne til ovnen, og lad dig guide til et perfekt resultat.Automatiske
temperaturforslagOvnen foreslår en standard ovntemperatur for den
funktion, du har valgt. Du kan nemt ændre indstillingen, hvis du har andre præferencer.Hurtig og effektiv, jævn tilberedningVarmluftsystemet
cirkulerer varmen i hele ovnen, så alt bliver tilberedt jævnt. Uden at du behøver at vende panden. Ovnen varmes hurtigere op, hvilket sparer
tid og energi.Elektronisk temperaturkontrolDen elektroniske termostat sikrer, at temperaturen i ovnen er jævn og præcis. Så du kan være
sikker på at få et godt resultat hver gang - overalt i ovnen.Automatisk sikkerhedsafbrydelseHvis du glemmer at slukke for ovnen, slukker den
automatisk efter et stykke tid. Alt efter den valgte ovntemperatur tager det forskelligt lang tid.Pyrolytisk rengøring for langvarig friskhedDet er
ikke svært at holde din ovn som ny med den pyrolytiske rengøringsfunktion. Det selvrensende system opvarmer ovnen til en temperatur, der
forvandler fedt og andre rester til aske. Det betyder, at du kun behøver at tørre bunden af og ikke behøver at skrubbe igen.
KøleblæserKøleblæseren starter automatisk, når ovnen tændes, for at holde ovnlågen kølig og samtidig køle de elektriske komponenter.
Ovnglas, der er let at rengøreDa ovnglassene er fastgjort via en innovativ og praktisk løsning, kan du nemt fjerne dem for at rengøre dem, så
snart de bliver beskidte.   72 liter ovnrum  Pyrolyse / LED-display  Hurtig opvarmningsfunktion  Energiklasse A+

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

MærkeMærkeMærkeMærke ElectroluxElectroluxElectroluxElectrolux

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 56565656

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 55555555

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) 60606060

Forbrug traditionel (kWh)Forbrug traditionel (kWh)Forbrug traditionel (kWh)Forbrug traditionel (kWh) 0,930,930,930,93

Forbrug varmluft (kWh)Forbrug varmluft (kWh)Forbrug varmluft (kWh)Forbrug varmluft (kWh) 0,690,690,690,69

Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm) 59.4059.4059.4059.40



 

Teknisk information fortsat

Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm) 59.6059.6059.6059.60

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 56.9056.9056.9056.90

FarveFarveFarveFarve SortSortSortSort

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 31,731,731,731,7

Kapacitet ovnrum (ltr)Kapacitet ovnrum (ltr)Kapacitet ovnrum (ltr)Kapacitet ovnrum (ltr) 72727272

RensefunktionRensefunktionRensefunktionRensefunktion PyrolysePyrolysePyrolysePyrolyse

StegetermometerStegetermometerStegetermometerStegetermometer NejNejNejNej

BetjeningBetjeningBetjeningBetjening Pop-ud knapperPop-ud knapperPop-ud knapperPop-ud knapper

EnergiklasseEnergiklasseEnergiklasseEnergiklasse A+A+A+A+

UdtræksskinnerUdtræksskinnerUdtræksskinnerUdtræksskinner NejNejNejNej


