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Electro
lux

LUX markalı ampul üretimi ile İsveç’te temeli atılan Electrolux; kurucusu 
Wenner-Gren’in İsveç’te 1912 yılında o dönem ev ortamında kullanılması çok 
zor olan devasal elektrikli süpürgeler yerine kompakt ve ulaşılabilir fiyatta 
elektrikli süpürgeler geliştirip satışa sunması ile elektrikli ev aletleri markası haline 
geldi. 1920’lerde bir üniversite projesi olan gaz ve elektrikle çalışmaya uygun 
buzdolabının üretilmesi ile bu teknoloji serüveni beyaz eşya grubunu da bünyesine 
katarak gelişmeye devam etti. Yenilikçi buluşlarla ilerlemeyi ilke edinen Electrolux, 
kısa zamanda ev aletlerinde global liderlerden biri haline geldi.
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Profesyonel
deneyimimiz

90 yılı aşkın süredir seçkin 
otel ve restoranların mutfak 
ve çamaşırhanelerine özel 
profesyonel çözümler sunan 
Electrolux; hem endüstriyel 
hem de ev tipi geniş bir ürün 
gamı bulunan tek global 
firmadır.

Avrupa’da Michelin Star 
şeflerinin yarısı restoran 
mutfaklarında Electrolux 
profesyonel ekipmanlarını 
tercih ediyor.

Inspiration ürün gamı
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Yeni
mutfağınız
Profesyonel birikimimizden 
ilham alınarak üretilen 
Inspiration ürün gamı; 
profesyonellerce beğenilen 
teknolojilerin ev tipine 
uyarlanmış halini içerir. 
Size de, mutfağınızda hayatı 
kolaylaştıracak yaratıcı 
teknolojileri keşfetmek kalır.
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Yiyeceklerinizin tat ve dokularında mükemmelliği yakalamak için artık buhar ilaveli 
bir pişirme programı seçmeniz yeterli

Mükemmel lezzetler için
buharla pişirin

Hem lezzetli
hem de sağlıklı
Buhar ilavesi ile pişirerek 
yiyeceklerinizin dışının 
çıtır, içinin yumuşacık 
olmasını sağlayabilir ve 
lezzetlerini artırabilirsiniz. 
Üstelik mükemmel lezzeti 
çok daha az yağ 
kullanarak elde 
edebilirsiniz.

Yiyeceklerin formunu ve 
besin değerlerini koruyun
Tam buharlı pişirme 
yiyeceklerin hacmini, vitamin 
ve mineral değerlerini korur. 
Donmuş gıdaların buzunu 
çözdürmeden direkt pişirme 
imkanı verir.

Mükemmel ve hızlı pişirme
Buhar, yiyeceklerinizin her 
bölgesinin eşit şekilde ve      
% 20’ye kadar daha hızlı 
pişmesini sağlar. Kurumasını 
önler.

Lezzet kaybı 
olmadan
tekrar ısıtın
Buharla yeniden ısıtma 
özel programı ile 
önceden pişirmiş 
olduğunuz yemekleri 
kurutmadan, tat ve 
dokusunu bozmadan 
lezzetli bir şekilde 
tekrar ısıtabilirsiniz.

Buğulanmış
Somon

FullSteam® 
ile

Pişmiş 
Somon

Temizlikte ekstra kolaylık 
Buhar yalnızca pişirmede 
değil, temizlikte de kolaylık 
sağlar. CombiSteam 
Deluxe ve CombiSteam 
Pro fırınlar 2 farklı buharlı 
temizlik programı ile fırın içi 
temizlik işlemini 
kolaylaştırır.
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Tam Buharlı Pişirme

Nem Sensörü ile etkin 
buhar kontrolü

SousVide Pişirme

PlusSteam® CombiSteam® CombiSteam 
Pro®

CombiSteam 
Deluxe®

Compact

1. Hazırlayın
Yiyecekleri 
doğrayın, sos ve 
baharatlarla 
tatlandırın

2. Vakumlayın
Hazırladığınız 
yemeği Sous Vide 
torbalarına 
doldurun ve vakum 
cihazı ile 
vakumlayın

3. Buharla Pişirin
CombiSteam Pro 
fırına yerleştirin, 
suyu doldurun ve 
SousVide 
programını başlatın

4.Keyfini çıkarın
Lezzetini yoğun 
olarak korumuş ve 
mükemmel 
dokudaki 
yemeğinizin tadını 
çıkarın

Buharı yüksek ısılara ilaveten düşük ısılarda da 
kullanabilmek farklı lezzetler için buharı kullanabilmenize 
olanak tanır.

Aynı zamanda CombiSteam Pro fırın buhar programları ile 
yoğurt ve hamur mayalama, buz çözme gibi özel 
programlara sahiptir. İdeal sıcaklıkta ve yoğun neme sahip 
ortamda çok daha iyi şekilde mayalanmış, lezzetli hamur 
işleri ve yoğurt çeşitleri hazırlayabilirsiniz.

Yoğun lezzetler için Sous Vide yöntemiyle pişirin

Profesyonel şeflerin daha yoğun lezzet elde etme amaçlı kullandığı Sous Vide 
pişirme yöntemi ile mükemmel lezzetleri keşfedin.

Lezzetli sonuçlar için
Buharı kullanın
Nem sensör sistemine sahip CombiSteam Pro fırın 
içerideki nem oranını sürekli kontrol altında tutarak 
düşük ısılarda dahi buhar fonksiyonunu 
kullanabilmenize olanak verir. SENSOR

Buhar destekli pişirme

Buhar destekli otomatik 
pişirme programları

Buharla Yemek Isıtma
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Hamur işlerinde
En iyi görünüm ve lezzet

Mükemmel şekilde 
kızarmış hamur işleri 
ve et yemekleri için 
fırın haznesine su 
doldurun ve 
PlusSteam 
düğmesine dokunun. 
Bu kadar basit!

Turbo
pişirme

Turbo + PlusSteam® 
pişirme

Hamur işlerinde çok daha iyi kabarma ve gevrek bir doku elde edilmesini sağlayan
PlusSteam buhar destekli pişirme teknolojisini keşfedin
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%25 daha büyük 
Yenilenen tasarım sayesinde fırının dış boyutları değiştirilmeden 
iç kapasitesi %25 oranında artırılmıştır.

72 litreye varan XXL iç hacim ve standarttan çok daha geniş 
tepsiler 
tek seferde daha fazla yiyeceği pişirme özgürlüğü sunar. 
Zamandan ve enerjiden kazandırır.

InfiSpaceTM kapasite

UltraFanPlus ile her noktada 
eşit sıcaklık
Electrolux patentli 1,5 kat daha 
geniş kanatlara sahip turbo 
fan sayesinde sıcak hava 
fırının her noktasına eşit dağılır. 

Bu sayede 3 tepsi yemeği aynı 
anda ve çevirme gereği 
duymadan pişirebilirsiniz.

Standart 
fan 

UltraFanPlus

%25
daha geniş
hacim

InfiSpaceTM tepsi
47 x 39 cm

Standart tepsi sınırı

Güvenlik her zaman ön planda!
Soğutma fanı teknolojisi Electrolux 
fırınlar için standart bir özelliktir. 
Bu sayede fırınınız etrafındaki 
mobilya ve diğer elektrikli ev 
aletlerine zarar vermez. 

4 katmanlı cam kapıya sahip 
Electrolux fırınların kapı sıcaklığı 
ortam sıcaklığından yalnızca 20°C 
daha yüksek kalır.

Standart kapasite
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Özel pişirme programları
Pizza modu; alttan destekli 
ısıtma sistemi sayesinde kalın 
hamur işlerinin altlarının etkin bir 
şekilde kızarmasını sağlar. Aynı 
zamanda elektronik kontrollü 
modellerimizde bulunan 
konserve yapma, sebze/ meyve 
kurutma, hamur kabartma 
modları tek tuşla farklı 
ihtiyaçlarınıza pratik çözümler 
sağlar.

Sık kullandıklarınız 
hafızada!
MyFavourite özelliği ile sık 
kullandığınız pişirme 
programlarını tüm detayları ile 
kolayca kaydedin, tek 
dokunuşla çalıştırın. Artık evde 
olmadığınızda dahi 
sevdiklerinizin kolayca yemek 
pişirebilmesine olanak tanıyın.

Akıllı TFT renkli 
dokunmatik 
kumanda paneli 
Menü sistemli dokunmatik 
renkli ekrana sahip panel son 
derece pratik bir kullanım 
deneyimi sağlar. VarioGuide 
özelliği ile yemek 
kategorilerinden en leziz 
yemek tarifini bularak 
malzemeleri ve tarifi 
hakkında bilgi alabilir daha 
sonra otomatik program 
önerisiyle pişirebilirsiniz. Akıllı 
fırınınız en sık ve en son 
kullandıklarınızı hafızaya 
alarak tek dokunuşla 
çalıştırmanızı sağlar.

VelvetClosing ile 
yumuşak kapı kapanışı
VelvetClosing yavaş 
kapanan kapı sayesinde iki 
eliniz doluyken dahi fırın 
kapısını korkmadan 
kapatabilirsiniz.

Yemek termometresi ile 
etlerinizin kıvamı tam 
istediğiniz gibi!
Et, tavuk ve balıklarınızın orta 
noktasına saplanıp ölçüm 
yapan yemek termometresi 
ile etlerinizin iç sıcaklığını siz 
belirleyin, fırınınız ideal 
pişirmeyi yakaladığında size 
haber versin. Profesyonel 
aşçıların yöntemleri ile 
mükemmel lezzeti her zaman 
garantileyin.

Yemeklerinizi kolayca 
izleyin
Geniş cam kapak, özel 
aydınlatma açısı ve 
CombiSteam Pro modelinde 
bulunan çift aydınlatma 
lambası sayesinde birden fazla 
tepsi pişirirken dahi kapağı 
açmadan yiyeceklerinizi 
kontrol altında pişirebilirsiniz. 
Böylece enerji israfı olmaz ve 
mayalı yiyeceklerde sönme 
sorunu yaşanmaz.
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Pirolitik temizleme ile ovalamaya 
ve deterjan kalıntılarına son  

Fırın kapısı kilitlenerek sıcaklık 480°C 
sıcaklığa kadar yükselir, fırın 
içerisindeki tüm kir ve yağlar yanarak 
küle çevrilir. Size sadece kül artıklarını 
nemli bir bez yardımıyla almak kalır. 
Üstelik akıllı fırınınız size temizlik 
zamanını da hatırlatır.

Geliştirilmiş soğutma fanı ve yalıtım 
sayesinde piroliz esnasında lüzumsuz 
enerji tüketimi ve tehlikeli dış sıcaklıklar 
engellenir.

Katalitik temizleme

Electrolux fırınların yan ve 
arka duvarlarına 
uygulanan katalitik paneller 
sıçrayan yağ artıklarını ısıyı 
kullanarak yok eder. 
Böylece katalitik kaplı 
yüzeyleri temizlemeniz 
gerekmez. Böylece fırın iç 
yüzeyi çok daha kolay ve 
hızlıca temizlenir.

Kolay temizlenebilen 

Kolay temizlenebilen parlak emaye 
iç yüzey sayesinde fırın temizliğini 
hızlıca tamamlayabilir, temizliğe 
harcayacak vaktinizi sevdiklerinize 
ayırabilirsiniz.

Yenilikçi tasarım
Kolay temizlik

Buharlı temizlik programı

Electrolux CombiSteam Deluxe ve 
CombiSteam Pro seri fırınlar 2 farklı 
buharlı temizlik programına sahiptir. 
Hafif kirler için yalnızca buhar, yoğun 
kirler için fırın temizleme spreyi ve 
yoğun buhar programı yardımıyla 
inatçı kirlerden kolayca 
kurtulabilirsiniz.

AquaClean temizlik yardımcısı

Fırın içi temizliğini buhar yardımıyla çok 
daha kolay hale getirebilirsiniz. Fırın 
tabanında bulunan özel AquaClean 
haznesine suyu doldurun ve fırınınızı 
çalıştırın. Buhar yardımıyla yumuşayan 
kirleri çok daha kolay temizleyin.

Çıkarılabilir kapak iç 
camı
Tek tırnak açılımıyla kolayca 
çıkarılabilir kapak içi camını 
dışarıda kolayca yıkayıp 
fırınınıza tek hareketle 
rahatlıkla takabilirsiniz. Çok 
katlı cama sahip fırın 
kapılarındaki camların 
tamamı, temizlik amacıyla 
kolayca çıkarılabilir. Gerekli 
durumlarda kapıyı da 
tornavida vb. alet 
kullanmadan kolayca 
sökebilirsiniz.

Tamamen cam 
kapak iç yüzeyi
Electrolux fırınlarla tamamı 
cam kapak iç yüzeyi standart 
bir özelliktir. Pürüzsüz ve 
girintisiz cam kapı yüzeyini 
temizlemek son derece 
kolaydır.

parlak emaye yüzey

13



CombiSteam Pro Buharlı Fırın | EOB9956XAX

CombiSteam Buharlı Pirolitik Fırın | EOC6851BAX

 • CombiSteam Pro buhar sistemli ve nem sensörlü fırın
 • InfiPure TFT Dokunmatik panel
 • 12 standart pişirme + 12 buharlı pişirme fonksiyonu
 • Sous Vide pişirme fonksiyonları
 • Buharla hamur ve yoğurt mayalama, buz çözme
 • Buharla ekmek ve pizza pişirme özel fonksiyonları
 • 220 adet (40 adet Sous Vide) otomatik pişirme programı
 • 85 adet yemek tarifli otomatik pişirme programı
 • 20 adet MyFavourite kişisel program kaydetme imkanı
 • Sık ve son kullanılan fonksiyonları otomatik kaydetme
 • Turbo fonksiyonda aynı anda 3 seviyede pişirebilme
 • Yemek termometresi
 • A+ sınıfı enerji verimliliği
 • 71 litre net XXL iç hacim, % 25 daha geniş XXL tepsiler
 • 4 katmanlı camları çıkarılabilen fırın kapısı
 • Kolay giriş özellikli çıkarılabilir tepsi rayları
 • İstenilen seviyeye takılabilen teleskobik ray sistemi
 • Dışarıda doldurulabilen su tankı
 • Yavaş kapanan VelvetClosing kapı
 • Yandan ve tepeden etkin aydınlatma
 • Parmak izi engelleyici inox dış yüzey
 • Buharlı temizlik sistemi ve temizlik asistanı
 • Aksesuarlar: 1 adet derin, 2 adet standart tepsi, patissoire 
tepsisi, 2 adet ızgara teli, ikili çelik buharlı pişirme seti

SousVide

SENSOR

 • CombiSteam buhar sistemli fırın
 • Pirolitik temizlik sistemi ile kendi kendini temizleme
 • 10 standart pişirme + 3 buhar destekli pişirme fonksiyonu
 • Buharla ekmek ve pizza pişirme özel fonksiyonları
 • Sıcak tutma, konserve, hamur kabartma, graten, 
sebze / meyve kurutma, buz çözme özel fonksiyonları
 • 88 adet otomatik pişirme programı
 • 20 adet MyFavourite kişisel fonksiyon kaydetme imkanı
 • Anlık ısı ve atıl ısı göstergesi
 • InfiPure dokunmatik panel
 • Turbo fonksiyonda aynı anda 3 seviyede pişirebilme
 • Yemek termometresi
 • A+ sınıfı enerji verimliliği
 • 72 litre net XXL iç hacim
 • Standarttan %25 daha geniş XXL tepsiler
 • 4 katmanlı camları çıkarılabilen fırın kapısı
 • Kolay giriş özellikli çıkarılabilir tepsi rayları
 • İstenilen seviyeye takılabilen 2 set teleskobik ray sistemi
 • Tuş kilidi, çocuk kilidi
 • Yavaş kapanan VelvetClosing kapı
 • Parmak izi engelleyici inox dış yüzey
 • Aksesuarlar: 1 adet derin tepsi, 2 adet standart tepsi,     
2 adet ızgara teli

XXL

+A

+AELEC
T R O
N I C

ELEC
T R O
N I C

CombiSteam Buharlı Fırın | EOB6631TOX

 • CombiSteam buhar sistemli fırın
 • 10 pişirme fonksiyonu
 • Anlık ısı ve atıl ısı göstergesi
 • Dokunmatik panel
 • Turbo fonksiyonda aynı anda 3 seviyede pişirebilme
 • Yemek termometresi
 • A+ sınıfı enerji verimliliği
 • 72 litre net XXL iç hacim
 • Standarttan %25 daha geniş XXL tepsiler
 • 3 katmanlı camları çıkarılabilen fırın kapısı
 • Kolay giriş özellikli çıkarılabilir tepsi rayları
 • İstenilen seviyeye takılabilen teleskobik ray sistemi
 • AquaClean buharlı temizlik yardımcısı
 • Parmak izi engelleyici inox dış yüzey
 • Aksesuarlar: 1 adet derin tepsi, 1 adet standart tepsi,      
1 adet ızgara teli

XXL

+A

ELEC
T R O
N I C
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PlusSteam Buharlı Pirolitik Fırın | EOC5644TOK

PlusSteam Buharlı Pirolitik Fırın | EOC5644BAV

 • Siyah cam panel ve gömülebilir düğmeler
 • PlusSteam buhar destekli pişirme
 • Pirolitik temizlik sistemi ile kendi kendini temizleme
 • Elektronik ısı, fan ve aydınlatma kontrolü
 • Anlık ısıyı ekrandan takip etme imkanı
 • Ayarlanan sürede otomatik atıl ısı kullanma özelliği
 • Pişirme sonrası 3 seviyeli atıl ısı seviyesi göstergesi
 • 9+1 pişirme fonksiyonu
 • Pizza pişirme, turbo (+buhar), hızlı ısınma ve nemli pişirme 
özel fonksiyonları
 • Turbo fonksiyonda aynı anda 3 seviyede pişirebilme
 • A+ sınıfı enerji verimliliği
 • 72 litre net XXL iç hacim
 • Standarttan %25 daha geniş XXL tepsi
 • 4 katmanlı camları çıkarılabilen fırın kapısı
 • Kolay giriş özellikli çıkarılabilir tepsi rayları
 • Elektronik kapı kilidi
 • Yavaş kapanan VelvetClosing kapı
 • Aksesuarlar: 1 adet derin tepsi, 2 adet ızgara teli

 • Beyaz cam panel ve gömülebilir düğmeler
 • PlusSteam buhar destekli pişirme
 • Pirolitik temizlik sistemi ile kendi kendini temizleme
 • Elektronik ısı, fan ve aydınlatma kontrolü
 • Anlık ısıyı ekrandan takip etme imkanı
 • Ayarlanan sürede otomatik atıl ısı kullanma özelliği
 • Pişirme sonrası 3 seviyeli atıl ısı seviyesi göstergesi
 • 9+1 pişirme fonksiyonu
 • Pizza pişirme, turbo (+buhar), hızlı ısınma ve nemli pişirme 
özel fonksiyonları
 • Turbo fonksiyonunda aynı anda 3 seviyede pişirebilme
 • Yemek termometresi
 • A+ sınıfı enerji verimliliği
 • 72 litre net XXL iç hacim
 • Standarttan %25 daha geniş XXL tepsi
 • 4 katmanlı camları çıkarılabilen fırın kapısı
 • Kolay giriş özellikli çıkarılabilir tepsi rayları
 • Elektronik kapı kilidi
 • Yavaş kapanan VelvetClosing kapı
 • Aksesuarlar: 1 adet derin tepsi, 2 adet ızgara teli

XXL

ELEC
T R O
N I C +A

XXL

ELEC
T R O
N I C

+A

PlusSteam Buharlı Fırın | EOA5555TAX

 • Siyah cam panel ve gömülebilir düğmeler
 • PlusSteam buhar destekli pişirme
 • 9+1 pişirme fonksiyonu
 • Geleneksel, pizza, turbo, turbo+buhar, turbo nemli, 
alt ısıtma, ızgara, turbo ızgara, buz çözme, fırın 
aydınlatması fonksiyonları
 • Turbo fonksiyonda aynı anda 3 seviyede pişirebilme
 • Yemek termometresi
 • A+ sınıfı enerji verimliliği
 • 71 litre net XXL iç hacim
 • Standarttan %25 daha geniş XXL tepsiler
 • 3 katmanlı camları çıkarılabilen fırın kapısı
 • Kolay giriş özellikli çıkarılabilir tepsi rayları
 • İstenilen seviyeye takılabilen teleskobik ray sistemi
 • Mekanik kapı kilidi
 • Tavan, yan ve arka duvarlarda yekpare katalitik 
temizlik sistemi
 • Kolay temizlenebilen parlak emaye taban
 • Parmak izi engelleyici inox dış yüzey
 • Aksesuarlar: 1 adet derin tepsi, 1 adet standart tepsi,      
1 adet ızgara teli

XXL
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Fırın | EZA5420AOX

 • Siyah cam panel ve gömülebilir düğmeler
 • Yan ve arka duvarlarda katalitik temizlik sistemi.
 • 8 pişirme fonksiyonu
 • Geleneksel, turbo, üst, alt ısıtma, ızgara, hızlı ızgara, 
buz çözme, fırın aydınlatması fonksiyonları
 • Turbo fonksiyonda aynı anda 3 seviyede pişirebilme
 • A sınıfı enerji verimliliği
 • 65 lt brüt, 57 litre net iç hacim
 • İç camı çıkarılabilen fırın kapısı
 • Çıkarılabilir tepsi rayları
 • İstenilen seviyeye takılabilen teleskobik ray sistemi
 • Kolay temizlenebilen parlak emaye taban
 • Parmak izi engelleyici inox dış yüzey
 • Aksesuarlar: 1 derin, 1 standart tepsi, 1 ızgara teli

 • Siyah cam panel, inox dekorlu tasarım ve gömülebilir 
düğmeler
 • PlusSteam buhar destekli pişirme
 • 9+1 pişirme fonksiyonu
 • Geleneksel, pizza, turbo, turbo+buhar, turbo 
nemli, alt ısıtma, ızgara, hızlı ızgara, turbo ızgara 
fonksiyonları
 • Turbo fonksiyonda aynı anda 3 seviyede pişirebilme
 • A sınıfı enerji verimliliği
 • 72 litre net XXL iç hacim
 • Standarttan %25 daha geniş XXL tepsiler
 • 3 katmanlı camları çıkarılabilen fırın kapısı
 • Kolay giriş özellikli çıkarılabilir tepsi rayları
 • İstenilen seviyeye takılabilen teleskobik ray sistemi
 • AquaClean buharlı temizlik yardımcısı
 • Kolay temizlenebilen parlak emaye iç yüzey
 • Parmak izi engelleyici inox dekor
 • Aksesuarlar: 1 adet derin, 1 adet standart tepsi, 1 adet 
ızgara teli

XXL

PlusSteam Buharlı Fırın | EOB5434ANX

Rococo Seri Rustik Fırın | EOA5220AOR

 • Rustik tasarımlı siyah cam panel ve düğmeler
 • 8+1 pişirme fonksiyonu
 • Geleneksel, pizza, turbo, turbo nemli, alt ısıtma, 
ızgara, hızlı ızgara, turbo ızgara, fırın aydınlatması 
fonksiyonları
 • Turbo fonksiyonda aynı anda 3 seviyede pişirebilme
 • A sınıfı enerji verimliliği
 • 72 litre net XXL iç hacim
 • Standarttan %25 daha geniş XXL tepsiler
 • 3 katmanlı camları çıkarılabilen fırın kapısı
 • Çıkarılabilir tepsi rayları
 • İstenilen seviyeye takılabilen teleskobik ray sistemi
 • Yan ve arka duvarlarda katalitik temizlik sistemi
 • Kolay temizlenebilen parlak emaye taban
 • Pratik temizlik için hareketli üst ısıtıcı
 • Yavaş kapanan VelvetClosing kapı

XXL

*EOA5220AOR fırın düğmeleri EGH6343ROR ocak düğmeleri ile uyumludur
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Fırın | EZB3410AOK

Fırın | EZB3410AOX

Fırın | EOB2100COX

 • Parlak siyah tasarım ve gömülebilir gri düğmeler
 • 8 fonksiyonlu
 • Geleneksel, turbo, üst, alt ısıtma, ızgara, hızlı ızgara, buz 
çözme, fırın aydınlatması fonksiyonları
 • Turbo fonksiyonda aynı anda 2 seviyede pişirebilme
 • Pişirme süresi programlama, gecikmeli pişirme 
programlama, kişisel alarm ve günlük saat gösterimi 
fonksiyonlu LCD
 • A sınıfı enerji verimliliği
 • 65 lt brüt, 57 litre net iç hacim
 • İç camı çıkarılabilen fırın kapısı
 • Çıkarılabilir tepsi rayları
 • Kolay temizlenebilen parlak emaye iç yüzey
 • Aksesuarlar: 1 standart tepsi, 1 ızgara teli

 • Inox panel ve gömülebilir düğmeler
 • 8 pişirme fonksiyonu
 • Geleneksel, turbo, üst, alt ısıtma, ızgara, hızlı ızgara, buz 
çözme, fırın aydınlatması fonksiyonları
 • Turbo fonksiyonda aynı anda 2 seviyede pişirebilme
 • Pişirme süresi programlama, gecikmeli pişirme 
programlama, kişisel alarm ve günlük saat gösterimi 
fonksiyonlu LCD
 • A sınıfı enerji verimliliği
 • 65 lt brüt, 57 litre net iç hacim
 • İç camı çıkarılabilen fırın kapısı
 • Çıkarılabilir tepsi rayları
 • Kolay temizlenebilen parlak emaye iç yüzey
 • Aksesuarlar: 1 standart tepsi, 1 ızgara teli

 • Inox panel ve mekanik kontrol
 • 6 pişirme fonksiyonu
 • Geleneksel, pizza, alt+üst+fan, alt ısıtma, ızgara, hızlı 
ızgara fonksiyonları
 • Turbo fonksiyonda aynı anda 2 seviyede pişirebilme
 • A sınıfı enerji verimliliği
 • 60 litre brüt, 53 litre net iç hacim
 • Sesli uyarıya sahip mekanik zaman saati
 • İç camı çıkarılabilen fırın kapısı
 • Kolay temizlenebilen parlak emaye iç yüzey
 • Aksesuarlar: 1 standart tepsi, 1 ızgara teli
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Yaratıcı lezzetler için
İşlevsel bir mutfak
Electrolux Inspiration serisi kompakt ankastre ürünleri ihtiyaçlarınıza göre bir araya 
getirebilir, birbiri ile uyum sağlayan tasarımları ile kusursuz bir bütün oluşturabilirsiniz.
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Harika sonuçlar için
Buhar ilavesi ile pişirin

CombiSteam Deluxe 
60 cm XXL fırınlar ile aynı ebatta tepsiye sahip
buhar sistemli kompakt multifonksiyonel fırın

Mükemmel yemekler hazırlayın 
Hazırladıklarınızı hızlıca ısıtın

Mikrodalga fonksiyonlu
60 cm XXL fırınlar ile aynı ebatta tepsiye sahip
kompakt multifonksiyonel fırın

Günün stresini gidermek için 
sıklıkla uğrayacağınız durağınız
Ankastre kahve makinesi kahve keyfinizi 
mükemmel şıklık içerisinde sunar. Raylı 
yapısı ile kahve takviyesi yapmak ve 
kahve malzemelerini saklamak çok 
daha kolay hale gelir.

Hem kullanım
Hem de tasarımda bütünlük
3-D serisi fırınların alt çıta bölümü 
Vakumlama Çekmecesi veya Isıtma 
Çekmecesi ile birebir aynı boyuttadır. 
Dilerseniz Sous Vide fırınınızın yanına 
kahve makinesi ile vakumlama veya 
ısıtma çekmecesi yerleştirebilir, kusursuz 
fonksiyonelliği mükemmel tasarım 
çizgisi haline getirebilirsiniz.

Lezzeti yoğunlaştırın
Balık, et veya sebze yemeklerinizi sos ile 
harmanlayın ve vakum torbasına 
yerleştirin. Vakum cihazı ile vakumlanan 
yemeğinizi ve buharlı fırınınızda Sous 
Vide programında pişirin ve mükemmel 
lezzetleri keşfedin. 
Vakumladığınız taze yiyecekleri 
buzdolabınızda çok daha uzun süre 
saklayın.
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 • Multifonksiyonel fırın + mikrodalga
 • Ekmek pişirme, graten, hamur kabartma, sebze/
meyve kurutma, konserve yapma, tabak ısıtma özel 
fonksiyonları.
 • Toplam 10 pişirme programı ve mikrodalga
 • 90 adet otomatik pişirme programı
 • 20 adet MyFavourite kişisel program kaydetme imkanı
 • Elektronik kontrol sistemi, dokunmatik panel
 • Turbo modda aynı anda 2 tepsi pişirebilme
 • A sınıfı enerji verimliliği
 • 43 lt iç hacim
 • 60 cm fırınlarla aynı ebatlara sahip, standarttan %25 
daha geniş XXL tepsiler
 • UltraFanPlus özel patentli fan çarkı ve hava yayılım 
sistemi ile her noktada eşit ve etkin ısı dağılımı
 • İsteğe göre yiyecekleri pişirdikten sonra sıcak tutan 
ısıt+beklet fonksiyonu.
 • Fırın soğutma fanı ile maksimum konfor ve güven
 • Kolay temizlenen emaye iç yüzey
 • Parmak izi engelleyici inox dış yüzey
 • Aksesuarlar: Emaye tepsi, ızgara teli.

CombiSteam Deluxe Buharlı Multifonksiyonel Fırın | EVY9847AAX

Mikrodalgalı Multifonksiyonel Fırın | EVY7800AAX

Ankastre Kahve Makinesi | EBC54524AX

 • CombiSteam Deluxe buhar sistemli kompakt fırın
 • Elektronik ısı, fan ve aydınlatma kontrolü
 • 11 adet standart + 5 adet buhar destekli pişirme programı
 • Graten, pizza, konserve yapma, sebze/ meyve 
kurutma ek özel programları
 • Buharla hamur mayalama, buz çözme, ekmek pişirme 
 • 180 adet otomatik pişirme programı
 • 20 adet MyFavourite kişisel program kaydetme imkanı
 • Gizlenen tuş ikonlarına sahip InfiPure dokunmatik panel
 • Turbo modda aynı anda 2 seviyede pişirebilme
 • Yemek termometresi ile profesyonel pişirme
 • A+ sınıfı enerji verimliliği
 • 43 litre net iç hacim
 • 60 cm fırınlarla aynı ebatlara sahip, standarttan %25 
daha geniş XXL tepsiler
 • 4 katmanlı camları çıkarılabilen fırın kapısı
 • Kolay giriş özellikli çıkarılabilir tepsi rayları
 • Tuş kilidi, çocuk kilidi
 • Yavaş kapanan VelvetClosing kapı
 • Parmak izi engelleyici inox dış yüzey
 • Buharlı temizlik sistemi ve temizlik asistanı
 • Aksesuarlar: Derin tepsi, standart tepsi, ızgara teli, delikli 
ve deliksiz çelik buharlı pişirme kabı.

 • Electrolux Inspiration serisi ankastre cihazlarla 
mükemmel uyum sağlayan tasarım
 • Elektronik kontrol
 • Kullanılmadığında görünürlüğü kaybolan ikonlara 
sahip dokunmatik LCD kontrol paneli.
 • Tek tuşla otomatik kahve, sıcak su, sıcak buhar ve 
ekspresso hazırlama
 • Caffelatte ve cappuccino seçenekleri
 • LED aydınlatmalı kahve hazırlama alanı
 • 15 bar basınç
 • 200gr kapasiteli iriliği ayarlanabilir kahve öğütücü
 • Süt haznesi, süt köpürtücü
 • 1,8lt su kapasitesi
 • 5 farklı miktarda kahve hazırlayabilme
 • Kahve ve sıcak su için birbirinden bağımsız iki ayrı 
ısıtıcı
 • Çekirdek veya öğütülmüş kahve ile uyumlu
 • Parmak izi engelleyici inox dış yüzey

45
CM

45
CM

45
CM LCD LED
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Sıcak Tutma Çekmecesi | EED14700OX

 • Electrolux ankastre fırınlar ve kompakt seri ile 
mükemmel uyum sağlayan tasarım
 • Yemek ısıtma ve sıcak tutma
 • Düşük ısıda pişirme
 • Tabak/fincan ısıtma seçeneği
 • Hamur kabartma özelliği
 • Donmuş gıda çözme özelliği
 • Teleskobik ray sistemi
 • Parmak izi engelleyici inox dış yüzey

Izgaralı Mikrodalga Fırın | EMT25207OX

 • Mikrodalga+ Izgara fonksiyonları
 • Dokunmatik şık kumanda paneli
 • Elektronik kontrol
 • 25 litre iç hacim
 • 31,5cm çaplı geniş döner cam tabak.
 • Ayaklı krom ızgara teli.
 • İçecek, balık, et, makarna, patates ve patlamış mısır 
için özel otomatik pişirme programları
 • Ağırlığa göre buz çözme fonksiyonu
 • MyFavourite sık kullanılan programı hafızaya alma 
fonksiyonu
 • 8 kademeli max. 900w mikrodalga gücü
 • 1000w gücünde quartz ızgara
 • 389 mm yükseklik ölçüsü

Mikrodalga Fırın | EMM20007OX

 • Mikrodalga fonksiyonu
 • Pratik kullanıma sahip şık kumanda paneli
 • Elektronik kontrol
 • 20 litre iç hacim
 • 24,5cm çaplı döner cam tabak
 • Ağırlığa göre ve süreli buz çözme fonksiyonu
 • 5 kademeli max. 800w mikrodalga gücü
 • 389 mm yükseklik ölçüsü

38
CM

38
CM

LCD

LCD

 • Electrolux ankastre fırınlar ve kompakt seri ile 
mükemmel uyum sağlayan tasarım
 • Maksimum 25 x 35 cm’e kadar vakum torbalarına 
uyumlu
 • Torbasız marine etme fonksiyonu
 • 3 kademeli vakumlama gücü seviyesi ayarı
 • 3 kademeli torba ağzı kapama seviyesi ayarı
 • Sous Vide pişirmeye uygun vakumlama
 • Uzun süreli yiyecek saklama için vakumlama
 • Vakum kaplarına uyum sağlayan vakumlama ağzı
 • 25 adet 20 x 30 cm vakum torbası
 • 25 adet 25 x 35 cm vakum torbası
 • Parmak izi engelleyici inox dış yüzey

Vakumlama Çekmecesi | EVD14900OX
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Pişirme alanı tencerenin tabanına göre otomatik ayarlandığından 
farklı şekil ve büyüklükteki pişirme kaplarınızı özgürce kullanın.

İndüksiyonlu ocaklarda yüzey 
radyan ocaklara göre çok daha az 
ısındığından talihsiz kazalara karşı 
oldukça güvenlidir. Ocak yüzeyi 
yalnızca tencerenin yüzeye 
yansıttığı kadar ısınır.

Tencereden taşan yemekler 
serin kalan ocak yüzeyinde 
yanmadığından çok daha 
kolay ve hızlı temizlenebilir.

İki kata kadar daha hızlı ve tasarruflu

Kullandığınız tencere, tava veya 
pişirme kabının  indüksiyonlu ocakla 
uyumluluğunu yandaki simgeden 
veya kabın üzerinde belirtilen 
“Induction“ ibaresinden kolayca 
tespit edebilirsiniz.

Pişirme ısısını ocak yüzeyi yerine direkt tencere tabanına 
yönlendiren indüksiyon sistemi ile çok daha tasarruflu ve 
geleneksel yöntemlere kıyasla iki kata kadar daha hızlı pişirme 
deneyimi elde edin.

Hızlı, tasarruflu ve pratik
Pişirme deneyimi
İndüksiyonlu pişirme teknolojisi ile hızlı, tasarruflu, pratik ve güvenli pişirme deneyimi 
elde edin. 

Hob2Hood Davlumbaz ile 
iletişim kuran ocak teknolojisi
Hob2Hood teknolojisine sahip 
akıllı elektrikli ocak ve davlumbaz 
kablosuz iletişim kurarak bağlantı 
halinde kalır. Böylece elektrikli 
ocağı çalıştırdığınızda davlumbaz 
ve aydınlatma otomatik olarak 
çalışmaya başlar. 
Davlumbazın çalışma hızı pişirme 
kabının sıcaklığına göre otomatik 
olarak ayarlanır.

Kolay temizlenir

Uyumlu kapları kolayca bulun

Güvenli
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Stop+Go fonksiyonu 
Birkaç yemeği aynı anda 
pişirirken bir telefon mu geldi? 
Dert değil. Stop+go tek 
dokunuşla bütün yemeklerinizin 
ısısını en düşük kademeye getirir, 
işiniz bittikten sonra tek 
dokunuşla eski ayarları 
hatırlayarak pişirme işlemine 
devam eder. Mutfaktan 
ayrılmanız gerektiğinde aklınız 
ocağınızda kalmaz.

OptiHeat 3 kademeli 
atıl ısı göstergesi
Pişirme işlemi bittikten sonra 
ocağınız üzerinde kalan atıl ısıyı 
kademeli olarak gösterir. Pişirme 
işlemine devam edecek kadar 
sıcak mı, sıcak tutmak için yeterli 
mi, ya da el sürmenizin sakıncalı 
olduğu bir ısı mı olduğunu 
anında görebilirsiniz.

EcoTimer fonksiyonu
EcoTimer fonksiyonu 
ayarladığınız pişirme süresinin 
son dakikalarında ocağın ne 
kadar sıcak kalacağını hesaplar 
ve atıl ısıyı pişirme işlemi için 
kullanarak ekstra tasarruf 
etmenizi sağlar.

Count Up kronometre 
fonksiyonu
Dilerseniz tek dokunuşla 
ocağınızın ne kadar 
süredir pişirme yaptığını 
görüntüleyebilirsiniz. Kronometre 
fonksiyonu özellikle tarifle 
hazırladığınız yemeklerde büyük 
kolaylık sağlar.

InfiPure Tasarım
InfiPure tasarım ile kumanda 
ve pişirme alanları yalnızca 
cihaz çalıştırıldığında görünür. 
Ocağınız kapalıyken pürüzsüz 
siyah görünümüyle mutfağınıza 
şıklık katar.

AutoCook fonksiyonu
Yemeğinizin başında 
kaynamasını bekleyip sonra 
ocağı kısmaktan sıkıldınız mı? 
AutoCook en yüksek kademede 
yemeğinizi kaynattıktan sonra 
otomatik olarak belirlediğiniz 
düşük ısıtma kademesine geçer. 
Tam otomatik pişirme işlemi 
sağlar.

Windmill Tasarım
Benzersiz Windmill tasarım 
pişirme alanını net olarak 
gösterirken sade tasarımı ile 
mutfağınızın şıklığını tamamlar.

PowerBoost Fonksiyonu
Ocak üzerine koyduğunuz 
suyun dakikalarca kaynamasını      
beklemeye son. PowerBoost 
fonksiyonu tek dokunuşla ısıtma 
gücünü % 80’e kadar artırarak 
suyunuzu saniyeler içerisinde 
kaynatır. Kızartmalarda yağınızı 
hızlıca kızdırır. Süreden ekstra 
tasarruf sağlar. 

PowerSlide teknolojisi
Artık pişirme esnasında 
ocağınızın ayarları ile 
uğraşmanıza gerek yok. Yüksek 
ısıda kaynatma, pişirme ve sıcak 
tutma kademeleri arasında 
geçiş yapmak için pişirme 
kabınızı önden arkaya doğru 
hafif.e kaydırmanız yeterli.

Pişirmede özgürlük
Daha fazla lezzet
İki pişirme alanı üzerine büyük 
bir ızgara, tencere veya özel bir 
balık pişirme kabı koyarak köprü 
fonksiyonuyla pişirme alanını 
birleştirerek tek düğmeden 
kontrol edebilirsiniz.
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FlameLight teknolojili gazlı ocak ile devrede olan veya halen sıcak olan 
ocak bölmelerini net olarak görün, pişirme süresi belirleyerek alarm kurun, 
davlumbazınızı ocağınız üzerinden çalıştırarak kontrol edin. 
Pişirme işlemini tamamıyla kontrol altına alın.

Elektronik zamanlayıcı 
ve sesli uyarı
Elektronik zamanlayıcı ve alarm 
sistemi ile yemeğinizin pişme 
süresini belirleyin; yemeğiniz 
piştiğinde sesli uyarı alın.

LED aydınlatmalı panel
LED aydınlatmalı panel ile 
devrede olan ocak bölmesini 
kolayca görebilirsiniz. Aynı 
zamanda atıl ısı göstergesi ile 
söndürdükten sonra halen sıcak 
olan ocak bölmeleri LED ışık ile 
bildirilir.

Yemek pişirirken
Kontrol tamamen elinizde

Hob2Hood Davlumbaz ile 
iletişim kuran gazlı ocak
Hob2Hood teknolojisine sahip 
akıllı gazlı ocak ve davlumbaz 
kablosuz iletişim kurarak bağlantı 
halinde kalır. Davlumbazı 
ocağınızdan çalıştırabilirsiniz.
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RapidPower ile çok daha hızlı 
ısıtma ve pişirme
Isıtma gücü % 25 artırılmış RapidPower 
teknolojili Electrolux elektrikli ocaklarla 
standart vitroseramik elektrikli ocaklara 
kıyasla % 25 daha yüksek verim 
alabilirsiniz. RapidPower teknolojisi 
kaynatma ve kızartmalarda 
% 25’e kadar süre tasarrufu sağlar.

Inspiration düğmeler
Siyah halkalı ve metalik başlıklı yeni 
Inspiration gazlı ocak düğmeleri 
ergonomik kullanım ve şık bir görünüm 
sağlar.

Hızlı ısıtma ve kaynatma için
MultiCrown WOK güçlü ocak beki
4 kW yüksek güç sağlayan MultiCrown 
WOK ocak beki ile su kaynatma ve 
kızartma işlemlerinde süreden ve 
enerjiden tasarruf sağlayın.

% 20 gaz ve süre tasarrufu sağlayan 
yeni bek tasarımı
Oluşan alevi direkt pişirme kabının 
tabanına yönlendiren yenilenmiş bek 
tasarımı ile süreden ve enerjiden % 20 
oranında tasarruf sağlanır.
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90 cm İndüksiyonlu Ocak | EHH9967FOZ

80 cm İndüksiyonlu Ocak | EHD8740FOK

60 cm İndüksiyonlu Ocak | EIV634

 • 90 cm genişlik
 • Indüksiyonlu ısıtma sistemi
 • Akıllı tencere tabanı tanıma, 6 adet pişirme alanı
 • Büyük kaplar için dikey iki gözün birlikte çalışmasına 
yarayan Bridge fonksiyonu (toplam 3 adet)
 • Kabı arkaya kaydırdıkça kaynatma, pişirme ve sıcak 
fonksiyonlarını otomatik ayarlayan PowerSlide teknolojisi
 • Tüm pişirme alanını orantılı aktifleştiren Chef fonksiyonu
 • Pişirmeyi durdurup devam ettiren Stop+Go fonksiyonu
 • Beyaz aydınlatmalı şık LED gösterge
 • Sesli sinyale sahip zamanlayıcı ayarı (6 adet bağımsız)
 • Pişirme süresini saymaya imkan veren kronometre
 • EcoTimer ile ayarlanan süre içinde otomatik atıl ısı kullanımı
 • PowerBooster ile iki kata kadar daha hızlı kaynatma
 • Hızlı ısınma sonrası ayarlanan düşük sıcaklığa 
kendiliğinden dönen AutoCook fonksiyonu
 • 3 seviyeli atıl ısı göstergesi ile maksimum konfor
 • Çocuk ve panel kilidi
 • Sürüklemeli güç kontrolü, pratik kullanım paneli
 • Aşırı ısınma güvenlik sistemi
 • 2300-3200 w değişken güçlü 6 pişirme alanı
 • 11100 w maksimum güç
 • Hazır Snap-in sistem ile hızlı ve kolay montaj

INDUCTION

ECO

0 5 8 14

STOP
+ GO

 • 60 cm genişlik
 • Dokunmatik kontrollü panel tasarımı
 • Indüksiyonlu ısıtma sistemi
 • Akıllı tencere tabanı tanıma, 4 adet pişirme alanı
 • Büyük kaplar için sol bölümdeki iki gözün birlikte 
çalışmasına yarayan Bridge fonksiyonu
 • Pişirmeyi tek tuşla durdurmayı ve ayarları hatırlayarak 
devam etmeyi sağlayan Stop+Go fonksiyonu
 • Sesli sinyale sahip zamanlayıcı ayarı (4 adet bağımsız)
 • Pişirme süresini saymaya imkan veren kronometre
 • EcoTimer ile ayarlanan süre içinde otomatik atıl ısı kullanımı
 • PowerBooster ile iki kata kadar daha hızlı kaynatma
 • Hızlı ısınma sonrası ayarlanan düşük sıcaklığa 
kendiliğinden dönen AutoCook fonksiyonu
 • OptiHeat 3 kademeli atıl ısı göstergesi ile ekstra konfor
 • Çocuk ve panel kilidi
 • Sürüklemeli güç kontrolü, pratik kullanım paneli
 • Aşırı ısınma güvenlik sistemi
 • 2300 / 3200 w 21 cm’e kadar 2 adet esnek pişirme alanı
 • 1800 / 2800 w 18 cm’e kadar pişirme alanı
 • 1400 / 2500 w 14 cm’e kadar pişirme alanı
 • 7350 w maksimum güç
 • Snap-in sistem ile hızlı ve kolay montaj

INDUCTION

ECO

0

5 9

14

STOP
+ GO

 • 80 cm genişlik
 • InfiPure, cihaz kapalıyken gizlenen göstergeler
 • Indüksiyonlu ısıtma sistemi
 • Akıllı tencere tabanı tanıma, 4 adet pişirme alanı
 • Esnek kap yerleştirmeye olanak sağlayan tasarım
 • Büyük kaplar için sağ bölümdeki iki gözün birlikte 
çalışmasına yarayan Bridge fonksiyonu
 • Pişirmeyi tek tuşla durdurmayı ve ayarları hatırlayarak 
devam etmeyi sağlayan Stop+Go fonksiyonu
 • Sesli sinyale sahip zamanlayıcı ayarı (4 adet bağımsız)
 • Pişirme süresini saymaya imkan veren kronometre
 • EcoTimer ile ayarlanan süre içinde otomatik atıl ısı 
kullanımı
 • PowerBooster ile iki kata kadar daha hızlı kaynatma
 • Hızlı ısınma sonrası ayarlanan düşük sıcaklığa 
kendiliğinden dönen AutoCook fonksiyonu
 • OptiHeat 3 kademeli atıl ısı göstergesi ile ekstra konfor
 • Çocuk ve panel kilidi
 • DirectAccess sürüklemeli dairesel güç kontrolü
 • Aşırı ısınma güvenlik sistemi
 • 2300-3200 w değişken güçlü 6 pişirme alanı
 • 7400 w maksimum güç
 • Snap-in sistem ile hızlı ve kolay montaj

60
CM

80
CM

90
CM

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y):

881 X 491 X 12- 40 mm

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y):

751 mm X 491 X 12- 40 mm

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y):

561 mm X 491 mm X 12- 40 mm

INDUCTION

ECOSTOP
+ GO
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 • Standart ocaklara kıyasla %25 daha hızlı ısıtma ve 
yüksek performans sağlayan RapidPower teknolojisi 
 • Pişirmeyi tek tuşla durdurmayı ve ayarları hatırlayarak 
devam etmeyi sağlayan Stop+Go fonksiyonu
 • DirectAccess; sürüklemeli, kolay kullanım sağlayan 
dokunmatik kontrol paneli
 • Hızlı ısınma sonrası ayarlanan düşük sıcaklığa 
kendiliğinden dönen AutoCook fonksiyonu
 • Pişirme süresini saymaya imkan veren kronometre
 • Sesli sinyale sahip zamanlayıcı ayarı
 • EcoTimer ile ayarlanan sürede otomatik atıl ısı kullanımı
 • OptiHeat 3 kademeli atıl ısı göstergesi ile ekstra konfor
 • Çocuk ve panel kilidi
 • Aşırı ısınma güvenlik sistemi
 • 3000 w gücünde 21 cm çapında ocak gözü
 • 26,5 cm oval şekilde çalıştırılabilen 17 cm çapında ocak 
gözü (2800 / 1800 w)
 • 1600 w gücünde 14,5 cm çapında 2 adet ocak gözü
 • 6400 w maksimum güç
 • Snap-in sistem ile hızlı ve kolay montaj

70 cm Elektrikli Ocak | EHF76451FK

60 cm Elektrikli Ocak  | EHF65451FK

 • Standart ocaklara kıyasla %25 daha hızlı ısıtma ve 
yüksek performans sağlayan RapidPower teknolojisi 
 • Pişirmeyi tek tuşla durdurmayı ve ayarları hatırlayarak 
devam etmeyi sağlayan Stop+Go fonksiyonu
 • DirectAccess; sürüklemeli, kolay kullanım sağlayan 
dokunmatik yandan kumandalı kontrol paneli
 • Hızlı ısınma sonrası ayarlanan düşük sıcaklığa 
kendiliğinden dönen AutoCook fonksiyonu
 • Pişirme süresini saymaya imkan veren kronometre.
 • Sesli sinyale sahip zamanlayıcı ayarı (4 adet bağımsız)
 • EcoTimer, ayarlanan süre içinde otomatik atıl ısı kullanımı
 • OptiHeat 3 kademeli atıl ısı göstergesi ile ekstra konfor
 • Çocuk ve panel kilidi
 • Aşırı ısınma güvenlik sistemi
 • 3000 w gücünde 21 cm çapında ocak gözü
 • 26,5 cm oval şekilde çalıştırılabilen 17 cm çapında ocak 
gözü (2800 / 1800 w)
 • 2300 w gücünde 18 cm çapında ocak gözü
 • 1600 w gücünde 14,5 cm çapında ocak gözü
 • 6800 w maksimum güç
 • Snap-in sistem ile hızlı ve kolay montaj

STOP
+ GO

0 5 8 14

ECO

70
CM

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y):

681 mm X 491 mm X 12 - 30 mm

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y):

561 mm X 491 mm  X 12 - 30 mm

60
CM

STOP
+ GO

0 5 8 14

ECO

 • Elektronik kontrol
 • Atıl ısı göstergesi ile maksimum güvenlik
 • Çocuk kilidi
 • Aşırı ısınma güvenlik sistemi
 • 2300 w gücünde 21 cm çapında ocak gözü
 • 1800 w gücünde 18 cm çapında ocak gözü
 • 1200 w gücünde 14,5 cm çapında 2 adet ocak gözü
 • Toplam 6500 w maksimum güç
 • Snap-in sistem ile hızlı ve kolay montaj

60 cm Elektrikli Ocak  | EHF6240IOK

60
CM

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y):

561 mm X 491 mm  X 12 - 30 mm
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90 cm Gazlı Cam Ocak | KGG9538K

 • 90 cm genişlik
 • FlameLight teknolojisi
 • LED göstergeli gaz kontrol düğmesi
 • Atıl ısı LED göstergesi
 • Elektronik zamanlayıcı ve alarm fonksiyonu
 • Daha hızlı pişirme ve % 20 enerji tasarrufu sağlayan 
daha verimli yeni bek tasarımı.
 • Büyük çaplı pişirme kaplarının rahatlıkla 
konumlandırılmasını sağlayan ocak tasarımı
 • Kolay temizlenen siyah cam ocak yüzeyi
 • Döküm ızgaralar
 • Kaynatma ve kızartmalarda yüksek performans 
sağlayan 4 kW gücünde Multi Crown WOK ocak beki
 • 3 adet orta, 1 adet küçük boy ocak beki
 • Tek elle ateşleme sistemi
 • Gaz emniyet sistemi
 • Doğalgaz / LPG uyumlu

70 cm Gazlı Cam Ocak | KGG7536K

 • 75 cm genişlik
 • 60 cm standart ocak tezgah boşluğuna monte 
edilebilme özelliği
 • Daha hızlı pişirme ve % 20 enerji tasarrufu sağlayan 
daha verimli yeni bek tasarımı.
 • Büyük çaplı pişirme kaplarının rahatlıkla 
konumlandırılmasını sağlayan ocak tasarımı
 • Kolay temizlenen siyah cam ocak yüzeyi
 • Döküm ızgaralar
 • Tencereleri kaldırmadan yer değiştirebilme imkanı 
veren ızgara tasarımı
 • Kaynatma ve kızartmalarda yüksek performans 
sağlayan 4 kW gücünde Multi Crown WOK ocak beki
 • 3 adet orta, 1 adet küçük boy ocak beki
 • Tek elle ateşleme sistemi
 • Gaz emniyet sistemi
 • Doğalgaz / LPG uyumlu

60 cm Gazlı Cam Ocak | KGG6436W

 • 60 cm genişlik
 • Daha hızlı pişirme ve % 20 enerji tasarrufu sağlayan 
daha verimli yeni bek tasarımı.
 • Büyük çaplı pişirme kaplarının rahatlıkla 
konumlandırılmasını sağlayan ocak tasarımı
 • Kolay temizlenen beyaz cam ocak yüzeyi
 • Döküm ızgaralar
 • Tencereleri kaldırmadan yer değiştirebilme imkanı 
veren ızgara tasarımı
 • Kaynatma ve kızartmalarda yüksek performans 
sağlayan  4 kW gücünde Multi Crown WOK ocak beki
 • 2 adet orta, 1 adet küçük boy ocak beki
 • Tek elle ateşleme sistemi
 • Gaz emniyet sistemi
 • Doğalgaz / LPG uyumlu

WOK

WOK

60
CM

90
CM

70
CM

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y):

831 mm X 481 mm  X 30 mm

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y):

561 mm X 481 mm   X 30 mm

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y): 

561 mm X 481 mm X 30 mm
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 • 60 cm genişlik
 • Büyük çaplı pişirme kaplarının rahatlıkla 
konumlandırılmasını sağlayan ocak tasarımı
 • Kolay temizlenen siyah cam ocak yüzeyi
 • Emaye ızgaralar
 • 1 adet büyük, 2 adet orta, 1 adet küçük boy ocak beki
 • Tek elle ateşleme sistemi
 • Gaz emniyet sistemi
 • Doğalgaz / LPG uyumlu

60
CM

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y): 

561 mm X 481 mm X 30 mm

60 cm Gazlı Cam Ocak | EGT6242NVK

60 cm Gazlı Rococo Seri Rustik Ocak | EGH6343ROR

 • 60 cm genişlik
 • Rococo tasarımlı düğmeler* 
 • Büyük çaplı pişirme kaplarının rahatlıkla 
konumlandırılmasını sağlayan ocak tasarımı
 • Rustik tasarımlı mat siyah çelik ocak yüzeyi
 • Döküm ızgaralar
 • Tencereleri kaldırmadan yer değiştirebilme imkanı 
veren ızgara tasarımı
 • Kaynatma ve kızartmalarda yüksek performans 
sağlayan  4 kW gücünde Multi Crown WOK ocak beki
 • 2 adet orta, 1 adet küçük boy ocak beki
 • Tek elle ateşleme sistemi
 • Gaz emniyet sistemi
 • Doğalgaz / LPG uyumlu

WOK

60
CM

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y): 

561 mm X 481 mm X 30 mm

60 cm Gazlı Cam Ocak | KGG6436K

 • 60 cm genişlik
 • Daha hızlı pişirme ve % 20 enerji tasarrufu sağlayan 
daha verimli yeni bek tasarımı.
 • Büyük çaplı pişirme kaplarının rahatlıkla 
konumlandırılmasını sağlayan ocak tasarımı
 • Kolay temizlenen siyah cam ocak yüzeyi
 • Döküm ızgaralar
 • Tencereleri kaldırmadan yer değiştirebilme imkanı 
veren ızgara tasarımı
 • Kaynatma ve kızartmalarda yüksek performans 
sağlayan  4 kW gücünde Multi Crown WOK ocak beki
 • 2 adet orta, 1 adet küçük boy ocak beki
 • Tek elle ateşleme sistemi
 • Gaz emniyet sistemi
 • Doğalgaz / LPG uyumlu

60
CM

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y): 

551 mm X 471 mm  X 30 mm

*EGH6343ROR ocak düğmeleri EOA5220AOR fırın düğmeleri ile uyumludur
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60 cm Gazlı Inox Ocak | EGS6414X

 • 60 cm genişlik
 • Inox ocak yüzeyi
 • Emaye ızgaralar
 • Kaynatma ve kızartmalarda yüksek 
performans sağlayan 4 kW gücünde Multi 
Crown WOK ocak beki
 • 2 adet orta, 1 adet küçük boy ocak beki
 • Tek elle ateşleme sistemi
 • Gaz emniyet sistemi
 • Doğalgaz/ LPG uyumlu

WOK 60
CM

 • 75 cm genişlik, inox ocak yüzeyi
 • 60 cm standart ocak tezgah boşluğuna uyumlu
 • Daha hızlı pişirme ve % 20 enerji tasarrufu 
sağlayan daha verimli yeni bek tasarımı.
 • Büyük çaplı pişirme kaplarının rahatlıkla 
konumlandırılmasını sağlayan ocak tasarımı
 • Döküm ızgaralar
 • Tencereleri kaldırmadan yer değiştirebilme 
imkanı veren ızgara tasarımı
 • Kaynatma ve kızartmalarda yüksek 
performans sağlayan 4 kW gücünde Multi 
Crown WOK ocak beki
 • 1 adet büyük, 2 adet orta, 1 adet küçük boy bekler
 • Tek elle ateşleme sistemi
 • Gaz emniyet sistemi
 • Doğalgaz / LPG uyumlu

75
CM

WOK

75 cm Gazlı Inox Ocak | KGS7536X

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y):

561 mm X 481 mm X 30 mm

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y): 

551 mm X 471 mm X 30 mm

90 cm Gazlı Inox Ocak | EGG9364NOX

 • 90 cm genişlik
 • Inox ocak yüzeyi
 • Büyük çaplı tencerelerin aynı anda rahat 
yerleştirilmesine imkan veren özel tasarım
 • Döküm bek şapkaları ve ızgaralar
 • Tencereleri kaldırmadan yer değiştirebilme 
imkanı veren özel ızgara tasarımı
 • Kaynatma ve kızartmalarda yüksek 
performans sağlayan  4 kW gücünde Multi 
Crown WOK ocak beki
 • 1 adet büyük, 2 adet orta, 2 adet küçük boy 
ocak beki
 • Tek elle ateşleme sistemi
 • Gaz emniyet sistemi
 • Doğalgaz / LPG uyumlu

WOK

90
CM

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y):

831 mm X 481 mm X 30 mm

60 cm Gazlı Inox Ocak | KGS6436X

 • 60 cm genişlik 
 • Inox ocak yüzeyi
 • Daha hızlı pişirme ve % 20 enerji tasarrufu 
sağlayan daha verimli yeni bek tasarımı.
 • Büyük çaplı pişirme kaplarının rahatlıkla 
konumlandırılmasını sağlayan ocak tasarımı
 • Döküm ızgaralar
 • Tencereleri kaldırmadan yer değiştirebilme 
imkanı veren ızgara tasarımı
 • Kaynatma ve kızartmalarda yüksek 
performans sağlayan 4 kW gücünde Multi 
Crown WOK ocak beki
 • 2 adet orta, 1 adet küçük boy ocak beki
 • Tek elle ateşleme sistemi
 • Gaz emniyet sistemi
 • Doğalgaz / LPG uyumlu

WOK

60
CM

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y): 

561 mm X 481 mm X 30 mm
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Domino İndüksiyonlu Ocak | EHH3920BVK

 • 30 cm genişlik
 • Diğer Electrolux Inspiration Domino cihazlarla uyumlu 
tasarım
 • Indüksiyon sistemi ile direkt tencere içerisini ısıtma, serin 
pişirme yüzeyi sayesinde pratik temizlik
 • Akıllı tencere tabanı tanıma
 • Kolay kullanım sağlayan 9 kademeli manuel kontrol.
 • Aşırı ısınma güvenlik sistemi
 • 1400 w gücünde 14 cm çapına kadar ön pişirme alanı
 • 1800 w gücünde 18 cm çapına kadar arka pişirme alanı
 • Toplam 3200 w maksimum güç
 • Hazır Snap-in sistem ile hızlı ve kolay montaj

Domino Gazlı Ocak | EGC3322NVK

 • 30 cm genişlik
 • Diğer Electrolux Inspiration Domino cihazlarla 
uyumlu tasarım
 • 1 adet küçük, 1 adet büyük ocak beki
 • Döküm bek tablası, şapkaları ve ızgara
 • Gaz emniyet sistemi
 • Doğalgazlı / LPG uyumlu

Domino Elektrikli Ocak | EHF3920BOK

 • 30 cm genişlik
 • Diğer Electrolux Inspiration Domino cihazlarla 
uyumlu tasarım
 • Kolay kullanım sağlayan 6 kademeli manuel kontrol
 • Aşırı ısınma güvenlik sistemi
 • 1200 w gücünde 14,5 cm çapında ön pişirme alanı
 • 1700 w gücünde 18 cm çapında arka pişirme alanı
 • Toplam 2900 w maksimum güç
 • Hazır Snap-in sistem ile hızlı ve kolay montaj

Domino Gazlı Ocak | EGC3313NVK

 • 30 cm genişlik
 • Diğer Electrolux Inspiration Domino cihazlarla uyumlu 
tasarım
 • Kaynatma ve kızartmalarda yüksek performans 
sağlayan 3800 W gücünde Multi Crown WOK ocak 
beki
 • Döküm bek tablası, şapkası ve ızgara
 • Gaz emniyet sistemi
 • Doğalgazlı / LPG uyumlu

INDUCTION

30
CM

WOK

30
CM

30
CM

30
CM

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y): 

271 mm X 491 mm X 30 mm

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y): 

271 mm X 491 mm X 30 mm

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y): 

271 mm X 491 mm X 30 mm

Tezgah kesim ölçüsü (G x D x Y): 

271 mm X 491 mm X 30 mm
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Hob2Hood teknolojisine sahip akıllı davlumbaz uyumlu 
ankastre ocaklarla iletişim kurar. Ocağınızı çalıştırdığınızda 
davlumbaz ve aydınlatma otomatik olarak çalışır, pişirme 
kabının sıcaklığına göre çalışma hızı otomatik olarak ayarlanır. 
Pişirme sonunda yeterli havalandırma sağlandıktan sonra  
davlumbaz otomatik olarak kapanır.

Ocağınızla iletişim kuran
akıllı davlumbaz
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Electrolux 
Inspiration 
ankastre seri ile 
mükemmel uyum
Electrolux Inspiration 
davlumbazlar kontrol paneli, 
dekor camları ve tuş tasarımı 
ile ankastre fırın ve 
ocaklarınızla mükemmel bir 
tasarım uyumu yakalayarak 
mutfağınızın şıklığını tamamlar.

A sınıfı aydınlatma enerji 
verimliliği 
A sınıfı aydınlatma enerji 
verimliliği sağlayan LED 
aydınlatma ile pişirme alanı 
güçlü olarak aydınlatılır, 
enerjiden tasarruf sağlanır.

Otomatik kapanan yoğun 
havalandırma seçeneği
Elektronik sistemli akıllı 
davlumbazınız kızartma veya 
kaynatmalarda ortaya çıkan 
kokuyu yoğun mod seçeneği ile 
derinlemesine temizler. Yoğun 
mod 10 dakikalık çalışma 
evresinden sonra otomatik olarak 
kapanır.

SilentSystem sessiz çalışma 
sistemi
SilentSystem özellikli 
davlumbazlar 45 dB’e kadar 
düşen ses seviyesi ile etkin 
performansı şaşırtıcı sessizlikle 
sunar.

Elektronik kontrol sistemi
Elektronik sistemli akıllı 
davlumbazlar çalıştırma sıklığını 
hafızada tutarak yağ filtresi 
temizliği ve varsa karbon filtre 
değişimini size hatırlatır. Bakım 
zamanını hatırlatan 
davlumbazınız yıllarca yüksek 
performansla çalışır.

Perimetral çekiş sistemi
4 ayrı kısımdan emiş yapabilen 
Electrolux perimetral 
davlumbazlar ocağınızdan 
yükselen buhar ve kokuyu etkin 
bir şekilde sarmalayarak 
yakalar. Daha etkin emiş 
performansı sunar.

Sizin için en ideal davlumbaz gücünü
kolayca bulun

Mutfağınızın havasının daima ferah kalması için yemek pişirilmesi esnasında 
havanın saatte 6 ile 12 kez yenilenmesi gerekir. 
Mutfağınızın kapladığı hacmi ideal hava değişim sayısı ile çarparak sizin için 
en uygun davlumbaz kapasitesini kolayca hesaplayabilirsiniz. 
Örneğin 4 metre X 3 metre ebatlı, 2,75 metre tavan yüksekliğine sahip 
ortalama bir mutfakta ortamın oldukça kaliteli bir şekilde havalandırılması 
için; saatte 12 kez hava değişim oranını hesaba katarsak;
4 X 3 X 2,75 X 12 = 396 m3/ saat kapasitede bir davlumbaz yeterlidir.                                                                   
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Ada Tipi Davlumbaz | EFI711X

Ada Tipi Davlumbaz | LFI514X

 • 40 cm genişlik
 • Maksimum emiş gücü 620 m³/h
 • Maksimum 66 dB (A), minimum 55 dB (A) ses seviyesi
 • 2 adet LED spot aydınlatma
 • A sınıfı enerji verimliliği
 • A sınıfı akışkanlar dinamiği verimliliği
 • A sınıfı aydınlatma enerji verimliliği
 • Bacasız kullanım imkanı
 • Bacasız kullanım için cihazla verilen karbon filtre

 • 100 cm genişlik
 • Inspiration serisi ankastre cihazlarla mükemmel uyum 
sağlayan şık siyah cam kontrol paneli
 • Elektronik kontrol
 • Maksimum emiş gücü 685 m³/h (Yoğun kademe)
 • Maksimum 63 dB (A), minimum 45 dB (A) ses seviyesi
 • Yoğun havalandırmada 68 dB (A) ses seviyesi
 • 4 adet LED spot aydınlatma
 • A sınıfı aydınlatma enerji verimliliği
 • Otomatik kapanan yoğun havalandırma fonksiyonu
 • Bacasız kullanım imkanı
 • Bacasız kullanım için cihazla verilen karbon filtre
 • Yağ filtresi temizleme uyarısı
 • Bacasız kullanımda karbon filtre değiştirme uyarısı
 • IF Product Design Award tasarım ödüllü

100
CM

ELEC
T R O
N I C

Ada Tipi Davlumbaz | EFL10965OX

 • 100 cm genişlik
 • Elektronik kontrol
 • Maksimum emiş gücü 713 m³/h (Yoğun mod)
 • Maksimum 67 dB (A), minimum 50 dB (A) ses seviyesi
 • Yoğun havalandırma modunda 72 dB (A) ses seviyesi
 • 2 adet LED spot aydınlatma
 • A sınıfı aydınlatma enerji verimliliği
 • Ayarlandıktan 10 dakika sonra otomatik olarak 
kapanan yoğun havalandırma seçeneği
 • Bacasız kullanım imkanı
 • Bacasız kullanım için cihazla birlikte verilen karbon filtre
 • Yağ filtresi temizleme uyarısı
 • Bacasız kullanımda karbon filtre değiştirme uyarısı

100
CM

LED

ELEC
T R O
N I C

LED

LED

Davlumbaz | EFF90670OY

 • 90 cm genişlik
 • Dokunmatik siyah cam panel
 • Elektronik kontrol
 • Hob2Hood uyumlu ocaklarla iletişim kurma özelliği
 • Maksimum emiş gücü 700 m³/h (Yoğun kademe)
 • Maksimum 64 dB (A), minimum 51 dB (A) ses seviyesi
 • Yoğun havalandırmada 69 dB (A) ses seviyesi
 • Kademe ayarlı LED aydınlatma
 • A sınıfı enerji verimliliği
 • A sınıfı akışkanlar dinamiği verimliliği
 • A sınıfı aydınlatma enerji verimliliği
 • Otomatik kapanan yoğun havalandırma fonksiyonları
 • Otomatik kapanma fonksiyonu
 • Bacasız kullanım imkanı ve cihazla verilen karbon filtre
 • Yağ filtresi temizleme ve karbon filtre değişim uyarısı
 • Pratik bakım sağlayan amortisörlü cam kapak

90
CM

ELEC
T R O
N I C

LED
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Davlumbaz | LFT419X

 • 90 cm genişlik 
 • Maksimum emiş gücü 600 m³/h
 • Maksimum 65 dB (A), minimum 46 dB (A) ses seviyesi
 • 2 adet LED spot aydınlatma
 • A sınıfı aydınlatma enerji verimliliği
 • Bacasız kullanım imkanı

90
CM

Davlumbaz | EFV90656OK

 • 90 cm genişlik
 • Dokunmatik siyah cam panel
 • Elektronik kontrol
 • Maksimum emiş gücü 560 m³/h
 • Maksimum 69 dB (A), minimum 59 dB (A) ses seviyesi
 • Etkin havalandırma ve estetik görünüm sağlayan 
perimetral 4 taraflı çekiş sistemi
 • 2 adet LED spot aydınlatma
 • A sınıfı aydınlatma enerji verimliliği
 • Opsiyonel karbon filtre ile bacasız kullanım imkanı
 • Pratik bakım sağlayan amortisörlü cam kapak
 • Inox dekorlu siyah cam panel ile şık ve uyumlu dış 
görünüm

90
CM

ELEC
T R O
N I C

LED

Davlumbaz | EFT719X

 • 90 cm genişlik
 • Inspiration serisi ankastre cihazlarla mükemmel 
uyum sağlayan şık siyah cam kontrol paneli
 • Elektronik kontrol
 • Maksimum emiş gücü 685 m³/h (Yoğun kademe)
 • Maksimum 63 dB (A), minimum 45 dB (A) ses seviyesi
 • Yoğun havalandırmada 68 dB (A) ses seviyesi
 • 2 adet LED spot aydınlatma
 • A sınıfı aydınlatma enerji verimliliği
 • Otomatik kapanan yoğun havalandırma fonksiyonu
 • Bacasız kullanım imkanı
 • Bacasız kullanım için cihazla verilen karbon filtre
 • Yağ filtresi temizleme uyarısı
 • Bacasız kullanımda karbon filtre değiştirme uyarısı
 • IF Product Design Award tasarım ödüllü

ELEC
T R O
N I C

90
CM

LED

LED

Davlumbaz | EFT716X

 • 90 cm genişlik
 • Inspiration serisi ankastre cihazlarla mükemmel uyum 
sağlayan şık siyah cam kontrol paneli
 • Elektronik kontrol
 • Maksimum emiş gücü 685 m³/h (Yoğun kademe)
 • Maksimum 63 dB (A), minimum 45 dB (A) ses seviyesi
 • Yoğun havalandırmada 68 dB (A) ses seviyesi
 • 2 adet LED spot aydınlatma
 • A sınıfı aydınlatma enerji verimliliği
 • Otomatik kapanan yoğun havalandırma fonksiyonu
 • Bacasız kullanım imkanı
 • Bacasız kullanım için cihazla verilen karbon filtre
 • Yağ filtresi temizleme uyarısı
 • Bacasız kullanımda karbon filtre değiştirme uyarısı
 • IF Product Design Award tasarım ödüllü

ELEC
T R O
N I C

60
CM

LED
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Davlumbaz | EFV60656OK

ELEC
T R O
N I C

LED60
CM

 • 60 cm genişlik
 • Dokunmatik siyah cam panel
 • Elektronik kontrol
 • Maksimum emiş gücü 560 m³/h
 • Maksimum 69 dB (A), minimum 59 dB (A) ses seviyesi
 • Etkin havalandırma ve estetik görünüm sağlayan 
perimetral 4 taraflı çekiş sistemi
 • 2 adet LED spot aydınlatma
 • A sınıfı aydınlatma enerji verimliliği
 • Opsiyonel karbon filtre ile bacasız kullanım imkanı
 • Pratik bakım sağlayan amortisörlü cam kapak
 • Inox dekorlu siyah cam panel ile şık ve uyumlu dış 
görünüm

 • 60 cm genişlik 
 • Maksimum emiş gücü 368 m³/h
 • Maksimum 65 dB (A), minimum 46 dB (A) ses seviyesi
 • LED aydınlatma
 • Opsiyonel karbon filtre ile bacasız kullanım imkanı

60
CM

Davlumbaz | LFT316X

Davlumbaz | EFV60656OW

ELEC
T R O
N I C

LED60
CM

 • 60 cm genişlik
 • Dokunmatik siyah cam panel
 • Elektronik kontrol
 • Maksimum emiş gücü 560 m³/h
 • Maksimum 69 dB (A), minimum 59 dB (A) ses seviyesi
 • Etkin havalandırma ve estetik görünüm sağlayan 
perimetral 4 taraflı çekiş sistemi
 • 2 adet LED spot aydınlatma
 • A sınıfı aydınlatma enerji verimliliği
 • Opsiyonel karbon filtre ile bacasız kullanım imkanı
 • Pratik bakım sağlayan amortisörlü cam kapak
 • Inox dekorlu beyaz cam panel ile şık ve uyumlu dış 
görünüm

 • 60 cm genişlik 
 • Maksimum emiş gücü 600 m³/h
 • Maksimum 70 dB (A), minimum 51 dB (A) ses seviyesi
 • LED aydınlatma
 • Bacasız kullanım imkanı
 • Bacasız kullanım için cihazla verilen karbon filtre

60
CM

Davlumbaz | EFC316K

LED

LED
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 • 60 cm genişlik
 • Mat siyah rustik tasarım
 • Maksimum emiş gücü 368 m³/h
 • Maksimum 62 dB (A), minimum 50 dB (A) ses seviyesi.
 • LED aydınlatma
 • A sınıfı aydınlatma enerji verimliliği
 • Opsiyonel karbon filtre ile bacasız kullanım imkanı.

Rococo Seri Rustik Davlumbaz | EFC216R

60
CM

Davlumbaz | LFC316X

 • 60 cm genişlik 
 • Maksimum emiş gücü 420 m³/h
 • Maksimum 66 dB (A), minimum 53 dB (A) ses seviyesi
 • LED aydınlatma
 • Opsiyonel karbon filtre ile bacasız kullanım imkanı

60
CM

Ankastre Davlumbaz | EFG317S / EFG315S 

 • 70 cm genişlik (EFG317S)
 • 52 cm genişlik (EFG315S)
 • Maksimum emiş gücü 270 m³/h
 • Maksimum 64 dB, minimum 55 dB (A) ses seviyesi
 • LED aydınlatma
 • Opsiyonel karbon filtre ile bacasız kullanım imkanı

70
CM

52
CM

Ankastre Aspiratör | LFP216S

 • 60 cm genişlik
 • Maksimum emiş gücü 280 m³/h
 • Maksimum 61 dB, minimum 49 dB (A) ses seviyesi
 • LED aydınlatma
 • Gümüş grisi gövde
 • Inox panel
 • Opsiyonel karbon filtre ile bacasız kullanım imkanı

60
CM

LED

LED

LED

LED

37



38



Yiyecek Saklama
Mükemmel lezzetler
Her an elinizde

Yiyecek saklama
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Soğutucular, derin dondurucular ve 
buzdolapları ...................................................44
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Daha uzun süren tazelik
Daha iyi korunan lezzetler
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Elektronik soğutma 
kontrolü
Elektronik soğutma kontrolü ile 
soğutma seviyesini kolaylıkla 
seçebilir, QuickChill fonksiyonuyla 
yiyeceklerinizi hızlıca soğutup 
dondurabilirsiniz.

FreeStore Fan 
Teknolojisi ile dengeli 
soğutma
FreeStore akıllı fan teknolojisi, 
soğutucu bölmede 
soğukluğun eşit bir şekilde  
dağılmasını sağlar. 

Yiyeceklerinizi dilediğiniz 
rafta saklama özgürlüğü 
sunar.

Teleskobik raylı XXL 
sebzelik
Şişelerinizi dikey olarak dahi 
kolayca yerleştirebileceğiniz 
XXL teleskopik raylı sebzelik 
soğutucunuzu en yüksek 
verimle kullanabilmenizi 
sağlar.

LowFrost soğutma 
teknolojisi
TwinTech LowFrost buzdolabı 
geliştirilmiş yeni dondurucu 
bölmesiyle çok daha az 
karlanma yapar. Gizlenmiş 
soğutucu ünite ve düz 
dondurucu yüzeyi Defrost 
işlemi de son derece kolaydır.

NoFrost soğutma 
teknolojisi
FrostFree NoFrost
derin dondurucu karlanma 
ve buzlanmayı tamamen 
önleyerek pratik kullanım 
sağlar.
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Buzdolabı | ENN2800BOW

Soğutucu | ERN3213AOW

 • Ankastre kombi tipi buzdolabı
 • Optimum nem oranının korunması sayesinde 7 güne 
kadar daha uzun süren tazelik
 • Çift soğutma sistemi ile bölmeler arası koku 
karışmasını önleme özelliği
 • LowFrost sistem sayesinde çok daha geç defrost 
ihtiyacı
 • Yeni pürüzsüz düz yüzeyli, kolay temizlenen derin 
dondurucu bölmesi
 • Otomatik defrostlu soğutucu bölmesi
 • A+ sınıfı enerji verimliliği
 • Temperli cam raflar
 • 3 çekmeceli derin dondurucu
 • 202 lt soğutucu bölme net iç hacmi
 • 75 lt derin dondurucu bölme net iç hacmi
 • 4 kg/24 saat dondurma kapasitesi
 • 36 dB (A) süper sessiz çalışma
 • Değiştirilebilir kapı yönü
 • Pratik montaj özelliği

 • Ankastre soğutucu
 • Optimum nem oranının korunması sayesinde 7 güne 
kadar daha uzun süren tazelik
 • Otomatik defrost sistemi
 • A+ sınıfı enerji verimliliği
 • Tasarruflu ve uzun ömürlü LED iç aydınlatma
 • Elektronik kontrollü soğutma sistemi
 • Dokunmatik akıllı kontrol paneli
 • Alışveriş modu
 • FreeStore fan sistemi ile raflar arasında dengeli soğutma
 • Temperli cam raflar
 • Yüksek şişeler için iç içe geçebilen cam raf
 • Nem ayar mekanizmalı XXL SpacePlus sebzelik bölmesi
 • 323lt brüt iç hacim
 • 319lt soğutucu net iç hacmi
 • Görsel ve sesli yüksek sıcaklık alarm sistemi
 • 34dB (A) süper sessiz çalışma
 • Değiştirilebilir kapı yönü
 • Pratik montaj özelliği

+A LOW
FROST

+A
INTELLIGENT

LCD
ELEC
T R O
N I C

LED

Buzdolabı | ENN2800BOW

Soğutucu | ERY1401AOW

 • Ankastre tezgah altı soğutucu
 • Otomatik defrost sistemi
 • A+ sınıfı enerji verimliliği
 • Temperli cam raflar
 • Yüksek şişeler için iç içe geçebilen cam raf
 • 136 lt soğutucu net iç hacmi
 • Değiştirilebilir kapı yönü
 • Pratik montaj özelliği
 • 36 dB (A) süper sessiz çalışma

+A
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Derin Dondurucu | EUN2244AOW

Derin Dondurucu | ERU1102FOW

 • Ankastre No Frost derin dondurucu
 • A+ sınıfı enerji verimliliği
 • Elektronik kontrollü soğutma sistemi
 • Dokunmatik akıllı kontrol paneli
 • Şok dondurma fonksiyonu
 • Görsel ve sesli yüksek sıcaklık alarmı
 • Görsel ve sesli kapı açık alarmı
 • 208 lt net derin dondurucu hacmi
 • 7 çekmece
 • 2 adet şok dondurma bölmesi
 • SpacePlus ekstra büyük dondurucu çekmeceleri
 • 24 kg/24 saat dondurma kapasitesi
 • Elektrik kesintilerinde 20 saat saklama süresi
 • Değiştirilebilir kapı yönü
 • 39 dB (A) düşük ses seviyesi

 • Ankastre tezgah altı derin dondurucu
 • A++ sınıfı enerji verimliliği
 • Elektronik soğutma kontrolü
 • Şok dondurma fonksiyonu
 • Görsel ve sesli yüksek sıcaklık alarmı
 • 95 lt net derin dondurucu hacmi
 • 3 çekmece+ 1 tepsi
 • 18 kg/24 saat dondurma kapasitesi
 • Elektrik kesintilerinde 29 saat saklama süresi
 • Değiştirilebilir kapı yönü
 • 38 dB (A) düşük ses seviyesi

+A
LCD

ELEC
T R O
N I C

ELEC
T R O
N I C++A
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Kupkuru pırıl pırıl bulaşıklara
Merhaba deyin
AirDry® teknolojisi kurutma aşamasında kapıyı otomatik olarak açarak 
doğal hava akımı yardımı ile mükemmel kurutma performansı sağlar.

Mükemmel kurutma için
AirDry® teknolojisi

Islak bulaşıkları bez ile kurulamanıza 
artık gerek yok.

AirDry® teknolojisi her programda size 
kupkuru ve pırıl pırıl bulaşıklar sunar.

Yenilikçi AirDry® teknolojisi kurutma 
aşamasında kapıyı otomatik olarak açar 
ve kurutma işlemine doğal hava akımı 
ile devam eder. Bulaşıklar mükemmel 
performans ile kurutulur.

Aynı zamanda program sonunda kapı 
aralık kaldığından makine içerisindeki 
nemin yoğuşarak bulaşıklarda ıslaklık 
oluşturması engellenir. Bulaşıklarınız 
kupkuru ve pırıl pırıl olarak kullanılmaya 
hazır olarak bekler.

AirDry® Technology

Bu
la

şık
 M
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in
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er
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20%

40%
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AirDry 15 kişilik

Parlatıcı 
kullanıldığında

Parlatıcı ve
XtraDry 
fonksiyonu 
kullanıldığında

Standart
Kurutma

Standart
Kurutma

AirDry
AirDry

AirDry teknolojisi standart kurutma  
tekniğine kıyasla 3 kata kadar daha iyi 
kurutma performansı sağlar.

XtraDry fonksiyonu ile parlatıcı 
kullanıldığında %100’e yakın mükemmel 
kurutma performansı elde edilir. 

Plastik ve teflon malzemelerden yapılmış 
zor kuruyan bulaşıklar dahi mükemmel 
şekilde kurutulur.

Parlatıcı 
kullanılmadığında

AirDry ve standart kurutma 
performans karşılaştırması

AirDry ile 3 kata kadar daha iyi kurutma 

Standart
Kurutma

AirDry
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RealLife®’ı günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için 
tasarladık
RealLife® bulaşık makinesi; derin kaseler, tencereler, 
tavalar vb. büyük boyutlu bulaşıkların kolayca 
yerleştirilmesi ve mükemmel bir şekilde yıkanması 
için iç hacmi 10 lt artırılmış yüksek kapasiteli bir 
bulaşık makinesidir. 

Standart iç 
hacim

RealLife® 
XXL iç hacim

5 seviyeli püskürtme 
sistemi 
RealLife, tavandan tabana kadar 
toplam 5 seviyeden püskürtme 
yapar, çatal kaşık çekmecesinden 
tabandaki filtreye kadar her noktayı 
mükemmel şekilde temizler.

5 seviyeli 
püskürtme 
sistemi

Devrim yaratan 
yıkama tekniği 
FlexiSpray
FlexiSpray uydulu püskürtme 
kolu sepetin tamamını tarar. 
Yıkama suyunun sepetin her 
noktasına ulaşmasını 
sağlayarak en zorlu 
bulaşıklarınızı derinlemesine 
temizler.

XXL

Bulaşık M
akinleri

FlexiSpray 
uydu kollu püskürtücü

Standart püskürtücü

PerfectFit Montaj Teknolojisi
PerfectFit teknolojisi sayesinde makinenin 
kapağına monte edilen mutfak dolabı 
kapağı, makinenin bulunduğu zemine 
kadar uzanacak şekilde tasarlanabilir.* 
Özel mekanizma sayesinde kapak 
açılırken mobilya kapağı yukarı doğru 
kayarak hareket eder ve mobilya kapağın 
alt bölümünün süpürgeliğe çarpması 
önlenir. Makineniz mobilyalarla mükemmel 
uyum sağladığından mutfağınızın kusursuz 
çizgisi daima korunur.

Standart montaj PerfectFit teknolojisi ile montaj

Her tip mutfak mobilyasına 
mükemmel uyum sağlar 

*82 cm niş yüksekliğindeki montajlar için geçerlidir. 
Minimum süpürgelik yüksekliği modele göre 0-4 cm arasında 
değişkenlik gösterir

10 yıl garantili 
Inverter Motor teknolojisi
Su püskürtme basıncını  bulaşık tipine göre 
ayarlayarak mükemmel sonuçlar almanızı 
sağlayan, sessiz, tasarruflu ve dayanıklı Inverter 
Motor teknolojisi.
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Pratik bulaşık yerleşimi 
Kusursuz yıkama

Esnek sepetlerle 
büyük 
bulaşıklarınıza 
kolayca 
yer açın

Yüksekliği tek hareketle 
değiştirilebilen FlexiLift 
sepet ile alt sepette 
tencerelerinize, üst sepette 
yüksek bardaklarınıza 
kolayca yer açabilirsiniz. 
Tüm Electrolux bulaşık 
makinelerinde bulunan 
katlanabilir tabak 
bölmeleri ile tencerelerinizi 
alt sepete daha kolay 
yerleştirebilirsiniz.

SoftSpikes ve 
Softgrip bardak 
aksesuarları

Makineniz bardaklarınızı 
güvenle yıkamanız için 
SoftSpikes bardak ağzı 
tutucuları, Softgrip kadeh 
klipsleri ve katlanır bardak 
destekleri gibi birçok 
kullanışlı üst sepet 
aksesuarı ile donatılmıştır.

Özel tasarımlı çatal, 
kaşık, bıçak 
çekmecesi

Ayrılabilir hazneli çatal 
kaşık çekmecesini makine 
dışına alarak doldurup 
boşaltabilir, hazneyi 
çıkardıktan sonra 
3. sepette fırın tepsilerinizi 
dahi yıkayabilirsiniz.

48



FlexiWash ile her tip 
bulaşığa ayrı özen

FlexiWash üst sepetteki 
hassas bardaklarınızı düşük 
su basıncı ve sıcaklıkla 
koruyarak yıkarken aynı anda  
alt sepetteki tencerelerinizi 
yüksek su basıncıyla ve 
sıcaklıkla derinlemesine 
temizler. Farklı tip bulaşıkları 
birlikte yıkamanıza olanak 
tanır.

Kullanışlı 
ek fonksiyonlar

Tek dokunuşla 
mükemmel kuruluk: 
XtraDry® fonksiyonu

XtraDry fonksiyonu tek 
dokunuşla kurutma sonucuna 
etki eden parlatıcı dozu, 
kurutma sıcaklığı,kurutma süresi 
faktörlerini düzenleyerek her 
zaman en iyi kurutma sonucunu 
garantiler.

+
Üst sepette 
hassas yıkama

Alt sepette 
yoğun yıkama

                                                                                                                                              

Bulaşık miktarı sensörü

Electrolux bulaşık makineleri az 
miktarda bulaşığı otomatik 
olarak algılayan yük sensörüne 
sahiptir. Az bulaşık yıkamanız 
gerektiğinde herhangi bir ek 
fonksiyon seçmeye gerek 
kalmadan zamandan, sudan ve 
enerjiden tasarruf edebilirsiniz                                                     

TimeManager ile 
aynı performansı yarı 
zamanda elde edin

Acilen tertemiz bulaşıklara 
ihtiyacınız varsa TimeManager 
ile makinenizi hızlı moda alın, 
aynı yıkama sonuçlarını %50 
daha kısa sürede elde edin. 

AutoFlex®’i seçin   
gerisini makinenize 
bırakın

AutoFlex bulaşıkların miktarı 
ve kirine göre 45-70°C 
arasında sıcaklığı, 40 ile 
150dk arasında süreyi kendisi 
belirler. Yarım yük, tek sepet 
vb. karmaşık seçeneklerle 
uğraşmanıza gerek kalmaz.

QuickPlus® hızlı yıkama 
programı ile 30 
dakikada mükemmel 
temizlik

Electrolux 30 dakikada tam 
60°C sıcaklıkta yıkama ve 
durulama yapan özel hızlı 
programla kiri üzerinde 
kurumamış bulaşıklarda, kısa 
sürede mükemmel yıkama 
performansı sağlar.

MyFavourite® ile 
tek dokunuşta çalıştırın
Myfavourite tuşu ile sık 
kullandığınız programı tüm 
detaylarıyla kaydererek tek bir 
dokunuşla çalıştırabilirsiniz.
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Beklentilerinizi 
Yükseltin
ComfortLift®
Alt sepeti tek hareketle yukarı kaldırın
Bulaşıklarınızı eğilmeden kolayca yerleştirin veya boşaltın.

50



RealLife ComfortLift Tam Ankastre | ESI7540RO

 • Comfortlift mekanizması ile yükselebilen alt sepet
 • 7 programlı 
 • 13 kişilik kapasite ve XXL iç hacim
 • A++ enerji verimlilik sınıfı
 • 10 yıl garantili Inverter Motor Teknolojisi
 • AirDry kapı açılışı ile kurutma teknolojisi
 • FlexiSpray uydu kollu püskürtücü ile her noktada mükemmel temizlik
 • BeamOnFloor zemine yansıtılan bilgilendirme ışığı
 • Yoğun, Otomatik, Eco, Esnek, Hassas, Hızlı, Ön yıkama programları
 • Bulaşık miktarı algılama sensörü (Auto 1/2)
 • Kir seviyesi algılama sensörü
 • Otomatik su püskürtme basıncı ayarı
 • AutoFlex otomatik program
 • FlexiWash esnek karışık yıkama programı
 • 30 dk 60 °C yüksek performanslı hızlı yıkama
 • TimeManager süre kısaltma fonksiyonu
 • XtraDry ekstra kurutma fonksiyonu
 • MyFavourite sık kullanılan program hafızası
 • Gecikmeli başlatma fonksiyonu (1-24 saat)
 • Şık beyaz aydınlatmalı göstergeler ve LCD
 • Çıkarılabilir 3. çatal kaşık çekmecesi
 • Alt ve üst sepette katlanabilir tabaklık
 • FlexiLift asansörlü üst sepet
 • SoftSpikes bardak sabitleyiciler ve SoftGrip kadeh tutucular
 • Kullanımı kolaylaştıran logo baskılı şık inox sepet kulpları
 • İlave tavan püskürtücüsü
 • Paslanmaz çelik iç yüzey, taban ve filtre
 • WaterControl emniyetli su giriş hortumu
 • AutoOff otomatik kapanma 
 • PerfectFit montaj sistemi, özel menteşe yapısı ile ön mobilya kapak 
zemine kadar uzanacak şekilde takılabilir* 
 • 44 dB(A) süper sessiz çalışma

ComfortLift® ile bulaşıkları
doldurmak hiç bu kadar 
kolay olmamıştı 
Keyifli bir akşam yemeği 
davetinin ardından karşınıza 
çıkan bulaşık yığınının sizi 
daha fazla yormasını 
istemedik.

Alt sepeti kolayca 
yükseltmenize imkan veren 
ComfortLift® sistemi ile alt 
sepete bulaşıklarınızı artık 
çok daha rahat 
doldurabilirsiniz. İşinizi 
tamamladığınızda alt sepet 
tutamağına dokunarak 
sepetin kendiliğinden 
aşağıya inip makinenin içine 
yerleşmesini sağlayabilirsiniz.

ComfortLift® yıkanmış 
bulaşıklarınızı boşaltırken de 
büyük kolaylık sağlar. Yukarı 
pozisyona aldığınız alt 
sepetten bulaşıklarınızı 
kolayca alarak mutfak 
dolabınıza yerleştirebilirsiniz.

ComfortLift®’i 
deneyimledikten sonra daha 
önce eğilerek bulaşık 
doldurma zahmetine nasıl 
katlandığınıza şaşıracaksınız.

ComfortLift®; 20,000 adet 
yıkama testinden başarı ile 
geçmiş konforlu ve güvenli 
bir sistemdir.

AUTO

AUTO

13

 A++

*82 cm niş yüksekliğindeki montajlarda
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Tam Ankastre | ESL4201LO

 • 45cm genişliğinde kompakt bulaşık makinesi
 • 5 programlı
 • 9 kişilik yıkama kapasitesi
 • A+ sınıfı enerji verimliliği
 • AirDry kapı açılışı ile kurutma teknolojisi
 • Yoğun, Günlük, Eco, 30dk 65°C, Ön yıkama programları
 • 30 dk 65°C yüksek performanslı hızlı yıkama
 • Bulaşık miktarı algılama sensörü (Auto 1/2)
 • Yüksekliği ayarlanabilen üst sepet
 • 4 adet katlanabilir fincan rafı
 • Paslanmaz çelik iç yüzey, taban ve filtre
 • PerfectFit montaj sistemi, özel menteşe yapısı ile 
minimum ölçüde süpürgelik kullanımına uyumlu*
 • 51 dB (A) ses seviyesi

45
CM

A
AUTO

Tam Ankastre | ESL5360LA

 • 6 programlı 
 • 13 kişilik XL yıkama kapasitesi
 • A+++ enerji verimlilik sınıfı
 • 10 yıl garantili Inverter Motor Teknolojisi
 • AirDry kapı açılışı ile kurutma teknolojisi
 • BeamOnFloor zemine yansıtılan bilgilendirme ışığı
 • Yoğun, Otomatik, Eco, Hassas, Hızlı, Ön yıkama programları
 • Bulaşık miktarı algılama sensörü (Auto 1/2)
 • Kir seviyesi algılama sensörü
 • Otomatik su püskürtme basıncı ayarı
 • AutoFlex otomatik program
 • 30 dk 60 °C yüksek performanslı hızlı yıkama
 • TimeManager süre kısaltma fonksiyonu
 • XtraDry ekstra kurutma fonksiyonu
 • Gecikmeli başlatma fonksiyonu (1-24 saat)
 • Alt sepette katlanabilir tabaklık
 • FlexiLift asansörlü üst sepet
 • SoftSpikes bardak sabitleyiciler
 • Kullanımı kolaylaştıran sepet kulpları
 • Paslanmaz çelik iç yüzey, taban ve filtre
 • WaterControl emniyetli su giriş hortumu
 • AutoOff otomatik kapanma 
 • PerfectFit montaj sistemi, özel menteşe yapısı ile minimum 
ölçüde süpürgelik kullanımına uyumlu*
 • 44 dB (A) süper sessiz çalışma

Tam Ankastre | ESL5206LO

 • 5 programlı 
 • 13 kişilik XL yıkama kapasitesi
 • A+ enerji verimlilik sınıfı
 • AirDry kapı açılışı ile kurutma teknolojisi
 • Yoğun, Günlük, Eco, Hızlı, Ön yıkama programları
 • Bulaşık miktarı algılama sensörü (Auto 1/2)
 • 30 dk 60 °C yüksek performanslı hızlı yıkama
 • Gecikmeli başlatma fonksiyonu (3 saat)
 • Alt sepette katlanabilir tabaklık
 • Yüksekliği değiştirilebilir üst sepet
 • Paslanmaz çelik iç yüzey, taban ve filtre
 • PerfectFit montaj sistemi, özel menteşe yapısı ile minimum 
ölçüde süpürgelik kullanımına uyumlu*
 • 49 dB (A) sessiz çalışma

+A 13
AUTO

 A+++

AUTO

AUTO13

 A+

 A+

*82 cm niş yüksekliğindeki montajlarda min. 4 cm 
süpürgelik kullanımına uygundur

*82 cm niş yüksekliğindeki montajlarda min. 4 cm 
süpürgelik kullanımına uygundur

*82 cm niş yüksekliğindeki montajlarda min. 4 cm 
süpürgelik kullanımına uygundur52
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RealLife Yarı Ankastre | ESI8550ROX

Yarı Ankastre | ESI5550LAX

Yarı Ankastre | ESI5206LOX

 • 5 programlı 
 • 13 kişilik XL yıkama kapasitesi
 • A+ enerji verimlilik sınıfı
 • AirDry kapı açılışı ile kurutma teknolojisi
 • Yoğun, Günlük, Eco, Hızlı, Ön yıkama programları
 • Bulaşık miktarı algılama sensörü (Auto 1/2)
 • 30 dk 60 °C yüksek performanslı hızlı yıkama
 • Gecikmeli başlatma fonksiyonu (3 saat)
 • Alt sepette katlanabilir tabaklık
 • Yüksekliği değiştirilebilir üst sepet
 • Paslanmaz çelik iç yüzey, taban ve filtre
 • 49 dB (A) sessiz çalışma

+A 13

 • 6 programlı 
 • 15 kişilik kapasite ve XXL iç hacim
 • A+++ enerji verimlilik sınıfı
 • 10 yıl garantili Inverter Motor Teknolojisi
 • AirDry kapı açılışı ile kurutma teknolojisi
 • FlexiSpray uydu kollu püskürtücü ile her noktada 
mükemmel temizlik
 • Yoğun, Otomatik, Eco, Esnek, Hassas, Hızlı programları
 • Bulaşık miktarı algılama sensörü (Auto 1/2)
 • Kir seviyesi algılama sensörü
 • Otomatik su püskürtme basıncı ayarı
 • AutoFlex otomatik program
 • FlexiWash esnek karışık yıkama programı
 • 30 dk 60 °C yüksek performanslı hızlı yıkama
 • TimeManager süre kısaltma fonksiyonu
 • XtraDry ekstra kurutma fonksiyonu
 • MyFavourite sık kullanılan program hafızası
 • Gecikmeli başlatma fonksiyonu (1-24 saat)
 • Çıkarılabilir 3. çatal kaşık çekmecesi
 • Alt ve üst sepette katlanabilir tabaklık
 • FlexiLift asansörlü üst sepet
 • SoftSpikes bardak sabitleyiciler ve SoftGrip kadeh tutucular
 • Kullanımı kolaylaştıran sepet kulpları
 • İlave tavan püskürtücüsü
 • Paslanmaz çelik iç yüzey, taban ve filtre
 • WaterControl emniyetli su giriş hortumu
 • AutoOff otomatik kapanma 
 • 44 dB (A) süper sessiz çalışma

AUTO

AUTO

15

AUTO

 A+++

 A+++

 • 6 programlı 
 • 13 kişilik XL yıkama kapasitesi
 • A+++ enerji verimlilik sınıfı
 • 10 yıl garantili Inverter Motor Teknolojisi
 • AirDry kapı açılışı ile kurutma teknolojisi
 • Yoğun, Otomatik, Eco, Hassas, Hızlı, Ön yıkama programları
 • Bulaşık miktarı algılama sensörü (Auto 1/2)
 • Kir seviyesi algılama sensörü
 • Otomatik su püskürtme basıncı ayarı
 • AutoFlex otomatik program
 • 30 dk 60 °C yüksek performanslı hızlı yıkama
 • TimeManager süre kısaltma fonksiyonu
 • XtraDry ekstra kurutma fonksiyonu
 • MyFavourite sık kullanılan program hafızası
 • Gecikmeli başlatma fonksiyonu (1-24 saat)
 • Alt sepette katlanabilir tabaklık
 • FlexiLift asansörlü üst sepet
 • SoftSpikes bardak sabitleyiciler
 • Kullanımı kolaylaştıran sepet kulpları
 • Paslanmaz çelik iç yüzey, taban ve filtre
 • WaterControl emniyetli su giriş hortumu
 • AutoOff otomatik kapanma 
 • 44 dB (A) süper sessiz çalışma

AUTO

AUTO13

 A+
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Kurutmalı
Çamaşır
Makinesi

Sevdiğiniz çamaşırlara 
derhal kavuşun
Optisense akıllı yük algılama 
sensörü ile az miktarda çamaşırda 
makineniz su, enerji tüketimini ve 
program süresini otomatik olarak 
düşürür. Böylece acilen lazım olan 
az miktarda kıyafetlerinizi yüksek 
tasarrufla ve hızlıca yıkayabilirsiniz.

Program süresini kontrol 
altına alın
TimeManager 6 kademeli program 
hızlandırma ile programın ne 
kadar süreceğini tek dokunuşla siz 
belirleyin.

Yıkayın ve kurutun 
Yerden ve zamandan kazanın!
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Ankastre Kurutmalı Çamaşır Makinesi | EWX147410W

 • A++ sınıfı yıkama enerji verimliliği
 • B sınıfı yıkama+ kurutma enerji verimliliği
 • 7 kg yıkama, 4 kg kurutma kapasitesi
 • TimeManager 6 kademeli program hızlandırma
 • Pamuklu ve sentetik kumaşlara özel ayrı kurutma 
programları
 • Süre seçimli kurutma fonksiyonu
 • Ekstra durulama seçeneği
 • Ütüyü kolaylaştıran özel program
 • İpekli yıkama programı
 • Yünlü yıkama programı
 • Elde yıkama programı
 • Gecikmeli başlatma seçeneği
 • Sıkma iptal ve son suda bekletme seçenekleri
 • Optisense yük orantısallığı ile çamaşır tipi ve miktarına 
göre otomatik yıkama süresi, su ve enerji tüketim ayarı
 • AGS elektronik dengesiz yük kontrolü
 • Çocuk kilidi

7
KG

4
KG

1400

Çamaşır Yıkama Ankastre Kurutmalı Çamaşır Makinesi

Yıkayın ve kurutun 
Yerden ve zamandan kazanın!
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Inox Yüzey Bakım Spreyi | 9029793172

Inox Yüzey Temizleyici Krem | 9029792687

Vitroseramik Ocak Temizleyici | 9029792513

Fırın Temizleyici Sprey  | 9029793115

 • Electrolux inox yüzeyli ürünleri temizlemek ve bakımını yapmak artık çok kolay.
 • Çelik yüzey temizleyici sprey inox ocaklarınızda biriken kirleri yüzeyi çizmeden temizler ve 
parlak bir görünüm kazandırır.
 • Kirlenmeleri ve parmak izini engelleyen koruyucu bir katman oluşturarak inox 
ürünlerinizin tertemiz ve yepyeni görünmesine katkıda bulunur.
 • 250 ml

 • Electrolux inox yüzeyli ürünleri temizlemek ve bakımını yapmak artık çok kolay.
 • Çelik yüzey temizleyici krem inox ocaklarınızda biriken yoğun kirleri yüzeyi çizmeden 
söker atar. Pratik temizlik sağlar.
 • Kirlenmeleri ve parmak izini engelleyen koruyucu bir katman oluşturarak inox 
ürünlerinizin tertemiz ve yepyeni görünmesine katkıda bulunur.
 • 250 ml

 • Electrolux vitroseramik ocak yüzeyini temizlemek ve bakımını yapmak artık çok kolay.
 • Vitroseramik yüzey temizleyici özel formülü ile ocaklarınızda biriken yoğun kirleri yüzeyi 
çizmeden söker atar. Pratik temizlik sağlar.
 • Daha sonrasında koruyucu bir katman oluşturarak ocağınızın tertemiz ve yepyeni 
görünmesine katkıda bulunur.
 • 250 ml

 • Fırın temizleyici sprey geliştirilmiş formülü oldukça pratik ve etkili temizlik sağlar.
 • Temizleyici solüsyonu fırın içi yüzeylerine, tepsilere veya ızgaralarınıza püskürtün, kirin 
çözülmesini bekleyin ve ardından bir bez ile kalıntıları alın. Bu kadar basit.
 • Fırın temizleyici sprey ile fırın iç yüzeyleri, tepsileriniz ve ızgaralarınız daima tertemiz kalır.
 • 250 ml

Vitroseramik Yüzey Kir Kazıyıcı |9029795383

 • Vitroseramik ocak yüzeyine dökülen yemek artıkları bazen yanabilir ve inatçı kirlere 
dönüşebilir.
 • Bu inatçı kirlerin hatalı olarak temizlenmesi ocağın yüzeyine zarar verebilir.
 • Pratik yüzey kir kazıyıcı, birkaç basit hareketle, inatçı kir kalıntılarını yüzeyden kaldırarak 
temizlemenizi sağlar.
 • Kimyasal kullanımını azalttığı için zamandan ve temizlik malzemesi giderinden tasarruf 
sağlar. Ocağınızın ömrünü uzatırken ilk günkü görüntüsünü korumasına yardımcı olur.
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Katlanabilen Bardak ve Kadeh Yıkama Sepeti  | 9029795540

Patissoire Tepsisi | 5617925036

 • Mayalı hamur işleri ve ekmekler için idealdir.
 • Delikli yapısı nemin ve ısının dengeli yayılımını sağlayarak lezzeti artırır ve daha çıtır dış 
doku elde edilmesini sağlar.
 • Buhar destekli pişirme yapan fırınlar için idealdir.
 • 71 ve 72 lt fırınlarla uyumludur.

 •Hassas bardaklar ve kadehlerin bulaşık makinesinde yıkanırken hasar görmesinin birinci 
sebebi hatalı yerleştirmedir.
 •Electrolux kadeh sepeti, tek seferde 8 adet kadehin, emniyetle tertemiz yıkanmasını 
sağlar.
 •Softgrip hassas sabitleyiciler ile uzun veya kısa kadehler kolayca sabitlenebilir.
 •Kadehler doldurulduktan sonra alt sepette katlanmış tabaklık bölmesi üzerine 
yerleştirilerek kullanılır.
 •Katlanır özelliği sayesinde, kullanılmadığı zamanlarda, mutfak çekmecesinde dahi 
lüzumsuz yer işgal etmeden kolaylıkla saklanabilir.

 • Damlama tepsisi ızgara yağlarını toplamak ve sulu yemekler hazırlamak için idealdir.
 • Pişirme tepsisi hamur işleri ve börekler için idealdir.
 • Fırınınıza uyumlu tepsi kodunu öğrenmek için yetkili servislerimizle fırınınıza ait PNC ve seri 
numarasını paylaşarak bilgi alabilirsiniz.

Yedek Tepsi (Pişirme Tepsisi/ Damlama Tepsisi)

Silikon Fırın Eldiveni | 9029792802

 • Silikon fırın eldiveni fırındaki sıcak tepsi veya pişirme kabını kolaylıkla çıkarabilmenize 
imkan verir.
 • Pratik ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

Neocal Kireç Önleme Cihazı | 9029793180

 •Neocal bulaşık makinesi, çamaşır makinesi veya termosifonların su 
girişlerine takılır. Standart tip girişe sahip olduğundan her marka 
çamaşır ve bulaşık makinesi ile uyumludur.
 •Neocal kalıcı neodyum mıknatısı ile kalsiyum karbonat kristallerini 
çözerek suda kolayca eriyen aragonite dönüştürür. 
 •Kireç metal yüzeylere yapışamaz, suyun içerisinde kaldığından 
makinenin suyu boşaltması ile atılmış olur.
 •Deterjandan tasarruf ederken makinenizin performansını koruyup 
ömrünü uzatmış olursunuz.
 •Neocal suyun sertlik oranına bağlı olarak 5 yıla kadar kullanılabilir.
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EOB9956XAX EOC6851BAX, EOB6631TOX, 
EOC5644TOK, EOC5644BAV

EOA5220AOR EZA5420AOX,EZB3410AOK, 
EZB3410AOX, EOB2100COX

Ankastre Fırın

EVY9847AAX, 
EVY7800AAX

*Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

EMT25207OX EMM20007OX

Ankastre Mikrodalga Fırınlar

EOA5555TAX

EOB5434ANX

Ankastre Fırın

Kompakt Fırın

İlgili Model İlgili Model İlgili Model

İlgili Model İlgili Modelİlgili Model

İlgili Model İlgili Model İlgili Model
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EBC54524AX EVD14900OX, EED14700OX

Kahve Makinesi Isıtma Çekmecesi

EHH9967FOZ

*Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

İndüksiyonlu Ocaklar

EHD8740FOK EIV634

Ankastre Gazlı Cam Ocaklar

KGG9538K

KGG7536K KGG6436W / KGG6436K EGT6242NVK

Ankastre Gazlı Cam Ocaklar

İndüksiyonlu Ocaklar

İlgili Model İlgili Model İlgili Model

İlgili Model İlgili Model İlgili Model

İlgili Model İlgili Model İlgili Model
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*Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

EHH3920BVK EHF3920BOK

EGC3313NVK

Ankastre Domino Ocaklar

Ankastre Inox/Rustik Gazlı Ocaklar

KGS7536X

EGS6414X

EGC3322NVK

Ankastre Domino Ocaklar Vitroseramik Elektrikli Ocaklar

EHF76451FK

KGS6436X / EGH6343ROREGG9364NOX

İlgili Model

Ankastre Inox Gazlı Ocaklar

İlgili Model İlgili Model

İlgili Modelİlgili Modelİlgili Model

İlgili Model İlgili Modelİlgili Model
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*Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

EFL10965OX

EFT719X

EFI711X

Ada Tipi Davlumbazlar

90 cm Davlumbazlar

EFF90670OYLFI514X

EHF65451FK, EHF6240IOK

Ada Tipi Davlumbazlar

LFT419X

90 cm Davlumbazlar

EFT716X

60 cm Davlumbazlar

Vitroseramik Elektrikli Ocaklar

EFV90656OK

İlgili Model İlgili Modelİlgili Model

İlgili Model İlgili Model İlgili Model

İlgili Model İlgili Modelİlgili Model
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60 cm Davlumbazlar

LFT316X

Ankastre Buzdolabı

EFC316K

EFC216R

ENN2800BOW

Ankastre 70 cm Davlumbaz

EFG317S

EFG315S LFP216S

Ankastre Aspiratör

Rustik Davlumbaz

180

180

20

14

109

150

76

210

382

379

min. 530
max. 790

400

208

450

440

598

min. 530
max. 790

400

382

379
332

450

260

174
208

416
440

315

346

min. 500

min. 650

EFV60656OK, EFV60656OW

180

180

20

14

109

150

76

210

382

379

min. 530
max. 790

400

208

450

440

598

min. 530
max. 790

400

382

379
332

450

260

174
208

416
440

315

346

min. 500

min. 650

180

180

20

14

109

150

76

210

382

379

min. 530
max. 790

400

208

450

440

598

min. 530
max. 790

400

382

379
332

450

260

174
208

416
440

315

346

min. 500

min. 650

180

180

20

14

109

150

76

210

382

379

min. 530
max. 790

400

208

450

440

598

min. 530
max. 790

400

382

379
332

450

260

174
208

416
440

315

346

min. 500

min. 650

İlgili Model İlgili Modelİlgili Model

İlgili Model

İlgili Model

İlgili Model

İlgili Model İlgili Model

Ankastre 52 cm Davlumbaz

LFC316X

Piramit Davlumbaz

İlgili Model

62

Kurulum Şemaları



*Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

ERN3213AOW
EUN2244AOW

ERY1401AOW, ERU1102FOW

ESL5360LA, ESL5206LOESI8550ROX ESI5550LAX, ESI5206LOX

ESL7540RO

EWX147410W

İlgili Modeller

ComfortLift Bulaşık Makinesi

ESL4201LO

Ankastre Bulaşık Makineleri

Ankastre Çamaşır Makinesi

Ankastre Soğutucu ve Dondurucu

İlgili Model İlgili Model

İlgili Model

İlgili Model

İlgili Model

İlgili Model

İlgili Model

Ankastre 45 cm Bulaşık Makinesi
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Electrolux Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89
musteri_hizmetleri@electrolux.com   
www.electrolux.com.tr

Yetkili Electrolux Bayiniz

Tüm dünyada daha keyifli ve sürdürülebilir bir yaşam için 
lezzet, bakım ve refah deneyimlerini yeniden icat ediyoruz.

Yaşamı daha iyiye şekillendir

73 ilde 125 Yetkili Servisimiz ile hizmetinizdeyiz

Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri San. Tic. A.Ş.
Tarlabaşı Bulvarı No: 35 34435 Taksim - İstanbul

ELECTROLUX dizgiden kaynaklanan hatalardan sorumlu tutulamaz ve ürün niteliklerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


