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Premiumpakke



Stekeovnen har automatisk pyrolytisk rengjøring,
noe som gir deg ekte rengjøring med ett trykk –
matrester og smuss blir til aske som enkelt kan
tørkes vekk. Den forteller deg til og med når den
trenger rengjøring.

For den kontrollen du trenger for å tilbrede alle
favorittrettene dine, gir dette panelet med LED-
display deg tilgang til 8 oppvarmingsmoduser,
tidsfunksjoner, ovnslys og modus for raskt
oppvarming.

Takket være UltraFanPlus oppvarmingssystem med
ekstra stor vifte vil rettene få en helt jevn
tilberedning, uansett hvor i ovnen du plasserer dem.

Electrolux Ovn EOC5651AAXElectrolux Ovn EOC5651AAX

Takket være god isolasjon, holder døren seg kjølig.
Den blir aldri varmere enn 20 °C enn
romtemperaturen, slik at den alltid er trygg å
berøre.

Dette steketermometeret tilsvarer nesten å kunne
se inn i maten for å se hvordan den blir tilberedt. I
tillegg slår det av ovnen når maten er ferdig.

Fa rgeFa rge Rustfritt stål med AntiFingerPrint Innbyggingsmå l,  HxBxD (mm)Innbyggingsmå l,  HxBxD (mm) 590x560x550

Displayfa rgeDisplayfa rge Hvit O vnsvolum, brutto/ne tto ( l ite r )O vnsvolum, brutto/ne tto ( l ite r ) 77/71

O vnsrengjør ingO vnsrengjør ing Pyrolyse Strømkabe l,  lengde  (m)Strømkabe l,  lengde  (m) Ja, 1.5

Tempera tur in te rva llTempera tur in te rva ll 30°C - 300°C Tota l ti lkoblingse ffekt (W)Tota l ti lkoblingse ffekt (W) 3500

Sikr ing (A)Sikr ing (A) 16 Volt (V )Volt (V ) 220-240

 

Profesjone lle  n ivåe r  av rengjør ing, men utenProfesjone lle  n ivåe r  av rengjør ing, men uten
å  skrubbeå  skrubbe

Enke l kontroll for  å  ti lbrede  a lleEnke l kontroll for  å  ti lbrede  a lle
favor ittmå ltidene  dine  – med godfavor ittmå ltidene  dine  – med god
tilbakeme ldingtilbakeme lding

Bruk hve r  eneste  mill ime te r  av innvendigBruk hve r  eneste  mill ime te r  av innvendig
plass – a lt v il få  en jevn tilbe redningplass – a lt v il få  en jevn tilbe redning

O vnsdøren holde r  seg kjølig så  de t gå r  an åO vnsdøren holde r  seg kjølig så  de t gå r  an å
ta  på  denta  på  den

Ta  en vir tue ll titt inne  i ma tre ttenTa  en vir tue ll titt inne  i ma tre tten

Multifunksjonsovn med
ringformet varmeelement

Display med timer, tidtaker og
start-stop-automatikk

Steketermometer med Auto Av-
funksjon

Utrekkbare brytere

2 pyrolyseprogrammer

VelvetClosing®: dempet
dørlukking

Viften stopper når døren åpnes

Ovnslys som automatisk slås på
når man åpner døren

SpotLight dobbel ovnsbelysning

1 sett glideskinner medfølger

Elektronisk temperaturregulering

Påminnelse om pyrolyse-
rengjøring

Restvarmeindikator

Bakediagram på innsiden av
ovnsdøren

Easy Entry ovnsstiger

Kjølevifte



Slipp talentet ditt løs, og dra nytte av en hastighet og
presisjon som brukes av profesjonelle kokker.
Induksjonsteknologi muliggjør øyeblikkelige og
presise varmejusteringer.

Takket være denne koketoppens profesjonelle
induksjonsteknologi blir overflaten aldri varm. Søl
brenner seg derfor ikke fast, og toppen lar seg
enkelt rengjøre med ved å tørke av den.

Koketoppens kontroller er utformet slik at du enkelt
kan få tilgang til dem med én gang. Bare gjør de
justeringene du ønsker.

Electrolux Koketopp EHH6340FOKElectrolux Koketopp EHH6340FOK

Gjør matlagingen raskere med denne
komfyrtoppens booster-funksjon. Det gir deg en
ekstra gnist av energi som gjør at du raskt når de
høyeste temperaturene.

Noen ganger har du behov for å snu deg bort
under matlagingen. Med Stop & Go-funksjonen vil
ett tastetrykk stanse tilberedningsprosessen, og
starte den igjen med de samme innstillingene.

Takket være den smarte induksjonsteknologien,
varmes komfyrtoppens varmesoner bare opp når
det står en gryte på dem. Og så snart gryten er
fjernet, deaktiverer den seg selv.

Type  koke toppType  koke topp Induksjon BreddeBredde 60 cm

RammetypeRammetype Skråslipt fremkant Innbyggingsmå l,  HxBxD (mm)Innbyggingsmå l,  HxBxD (mm) 55x560x490

Insta llasjonInsta llasjon Snap In-system Tota l ti lkoblingse ffekt (W)Tota l ti lkoblingse ffekt (W) 7400

Be tjen ingBe tjen ing Touch Strømkabe l,  lengde  (m)Strømkabe l,  lengde  (m) Ja, 1.5

Fa rgeFa rge Sort Volt (V )Volt (V ) 220-240

 

Hur tighe t og presis jon for  appe tittvekkendeHurtighe t og presis jon for  appe tittvekkende
kreasjone rkreasjone r

Kan a lltid tørkes ren – takke t væreKan a lltid tørkes ren – takke t være
induksjonsteknologieninduksjonsteknologien

Direkte  ti lgang til a lle  kontrolle rD irekte  ti lgang til a lle  kontrolle r

Spa r  tid ved umidde lba r t å  nå  høyeSpar  tid ved umidde lba r t å  nå  høye
tempera ture rtempera ture r

Stans tilbe redningen – og sta r t den igjen –Stans tilbe redningen – og sta r t den igjen –
med e t taste trykkmed e t taste trykk

En va rmesone  som ba re  va rmes opp nå r  de tEn va rmesone  som ba re  va rmes opp nå r  de t
stå r  en gryte  på  denstå r  en gryte  på  den

Touch-betjening

Induksjonssoner med booster

Stop & Go-funksjon

Timer

Restvarmeindikator: DIGITAL

Trygg koketopp: Automatisk
utkobling

Barnesikring

Tastelås

Snap In-system for svært enkel
installasjon

Lydsignal



Uansett hva du setter servise i oppvaskmaskinen –
fra de største, mest skitne pannene til de mest
delikate glassen – vil Reallife® levere fremragende
rengjøring, slik at du får glitrende resultater hver
gang.

FlexiWash-programmet bruker ulike innstillinger for
den øvre og nedre kurven, slik at du oppnår de
beste rengjrøingsrultatene selv ved blandet
oppvask.

Electrolux Integrert oppvask ESL7510ROElectrolux Integrert oppvask ESL7510RO

Trenger du rene tallerkener fort? Det er ikke noe
problem, takket være oppvaskmaskinens
TimeManager-funksjon, som gjør det mulig å
halvere syklustiden.

Den smarte AutoFlex-funksjonen optimaliserer
vann- og energibruk ved å tilpasse forbruk og
temperatur til hva størrelsen på lasten og
smussgraden krever for en grundig rengjøring.

Dør fa rgeDør fa rge Ingen Innbyggingsmå l,  HxBxD (mm)Innbyggingsmå l,  HxBxD (mm) 820-900x600x570

Hengsle rHengsle r Sliding Ene rgiklasse  (210/30/EC)Ene rgiklasse  (210/30/EC) A++

Anta ll kuve r te r  (2010/30/EC)Anta ll kuve r te r  (2010/30/EC) 13 Lydnivå  (dB )Lydnivå  (dB ) 44

Anta ll programmerAnta ll programmer 6 Tilkoblingse ffekt (W)Tilkoblingse ffekt (W) 2200

Type  inntaksslangeType  inntaksslange Aqua Control Strømkabe l,  lengde  (m)Strømkabe l,  lengde  (m) 1.6

 

Alt kan se ttes i Rea lL ifeAlt kan se ttes i Rea lL ife

Skånsom glassvask og in tensiv grytevask - iSkånsom glassvask og in tensiv grytevask - i
e tt og samme programett og samme program

Rene  ta lle rkene r  som a lltid e r  kla r  nå r  duRene  ta lle rkene r  som a lltid e r  kla r  nå r  du
trenge r  demtrenge r  dem

O ppvaskmaskinen som tilpasse r  segO ppvaskmaskinen som tilpasse r  seg
oppvaskens behovoppvaskens behov

RealLife oppvaskmaskin med
XXL kapasitet

6 programmer, 5 temperaturer

Betjeningspanel med 3 siffer

Auto Off-funksjon

Tørkesystem: Residual heat
drying

Utsatt Start: 1 til 24 timer

Bestikkurv

Programmer: Eco 50°, Intensiv
70°, FLEXIWASH, AutoFlex 45°-
70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

MyFavorite: lagre dine mest
brukte programmer

Vannsensoren måler
smussnivået og justerer
vannforbruket

Water Stop-system

Overflomssikring

Indikator for påfyll av salt og
skyllemiddel

Takmontert spylearm for ekstra
grundig rengjøring

Øvre kurv med: 2 SoftSpikes
glasstøtter, Nedfellbare kopphyller,
Plasthåndtak, 2 nedfellbare
holdere, 2 nedfellbare
glassholdere

Nedre kurv med: Plasthåndtak, 2
nedfellbare tallerkenstativ



Basispakke



Denne ovnen gir deg en utrolig fleksibilitet, slik at du
kan lage ennå mer mat på en gang. Den har en
kapasitet på 74 liter, den største langpannen som
finnes, og opp til ni hyllehøyder.

Delvis takket være god isolasjon er denne ovnen 20
% mer energieffektiv enn som er rangert i
energieffektivitetsklasse A og lukker varmen inne for
å opprettholde steketemperaturen.

Med dens roterende brytere og LED-display, vil du
ha god kontroll med dette grensesnittet. Velg
steketid for tilberedningen, og start- og ferdigtid. Når
ovnen er slått av, viser displayet klokkeslettet.

Electrolux Ovn EOB3311AAXElectrolux Ovn EOB3311AAX

Dette steketermometeret tilsvarer nesten å kunne
se inn i maten for å se hvordan den blir tilberedt. I
tillegg sier det fra når maten er ferdig.

Det er enkelt å oppnå de aller beste grillresultatene,
selv for små retter, hurtig og lett med grillen med de
to kretsene.

Fa rgeFa rge Rustfritt stål med AntiFingerPrint Innbyggingsmå l,  HxBxD (mm)Innbyggingsmå l,  HxBxD (mm) 600x560x550

Displayfa rgeDisplayfa rge Hvit O vnsvolum, brutto/ne tto ( l ite r )O vnsvolum, brutto/ne tto ( l ite r ) 0/72

O vnsrengjør ingO vnsrengjør ing Clean-emalje Strømkabe l,  lengde  (m)Strømkabe l,  lengde  (m) Ja, 1.6

Tempera tur in te rva llTempera tur in te rva ll 50°C - 275°C Tota l ti lkoblingse ffekt (W)Tota l ti lkoblingse ffekt (W) 2780

Sikr ing (A)Sikr ing (A) 16 Volt (V )Volt (V ) 230

 

Lag gene røse  mengde r  ma t på  en gang.Lag gene røse  mengde r  ma t på  en gang.

Ta  styr ingen - 20 % mer  ene rgie ffektiv ennTa  styr ingen - 20 % mer  ene rgie ffektiv enn
klasse  Aklasse  A

Enke l kontroll – med rote rende  bryte re  ogEnke l kontroll – med rote rende  bryte re  og
va lg av sta r t- og fe rdigtidva lg av sta r t- og fe rdigtid

Få  va rse l med én gang maten e r  kla rFå  va rse l med én gang maten e r  kla r

Pow er-gr il l ingPow er-gr il l ing

Multifunksjonsovn med
ringformet varmeelement

Electrolux-ovn, Hvit-display med
klokke og timer

Steketermometer

Utrekkbare brytere

Øvre varmelement kan flyttes for
enklere rengjøring

Easy Entry ovnsstiger

Kjølevifte

Enkel rengjøring av ovnsdøren

Dørlås

Medfølgende tilbehør: 2
langpanner i grå emalje, 1
Dripping pan grey enamel, 1
forkrommet rist



Slipp talentet ditt løs, og dra nytte av en hastighet og
presisjon som brukes av profesjonelle kokker.
Induksjonsteknologi muliggjør øyeblikkelige og
presise varmejusteringer.

Takket være denne koketoppens profesjonelle
induksjonsteknologi blir overflaten aldri varm. Søl
brenner seg derfor ikke fast, og toppen lar seg
enkelt rengjøre med ved å tørke av den.

Koketoppens kontroller er utformet slik at du enkelt
kan få tilgang til dem med én gang. Bare gjør de
justeringene du ønsker.

Electrolux Koketopp EHH6340FOKElectrolux Koketopp EHH6340FOK

Gjør matlagingen raskere med denne
komfyrtoppens booster-funksjon. Det gir deg en
ekstra gnist av energi som gjør at du raskt når de
høyeste temperaturene.

Noen ganger har du behov for å snu deg bort
under matlagingen. Med Stop & Go-funksjonen vil
ett tastetrykk stanse tilberedningsprosessen, og
starte den igjen med de samme innstillingene.

Takket være den smarte induksjonsteknologien,
varmes komfyrtoppens varmesoner bare opp når
det står en gryte på dem. Og så snart gryten er
fjernet, deaktiverer den seg selv.

Type  koke toppType  koke topp Induksjon BreddeBredde 60 cm

RammetypeRammetype Skråslipt fremkant Innbyggingsmå l,  HxBxD (mm)Innbyggingsmå l,  HxBxD (mm) 55x560x490

Insta llasjonInsta llasjon Snap In-system Tota l ti lkoblingse ffekt (W)Tota l ti lkoblingse ffekt (W) 7400

Be tjen ingBe tjen ing Touch Strømkabe l,  lengde  (m)Strømkabe l,  lengde  (m) Ja, 1.5

Fa rgeFa rge Sort Volt (V )Volt (V ) 220-240

 

Hur tighe t og presis jon for  appe tittvekkendeHurtighe t og presis jon for  appe tittvekkende
kreasjone rkreasjone r

Kan a lltid tørkes ren – takke t væreKan a lltid tørkes ren – takke t være
induksjonsteknologieninduksjonsteknologien

Direkte  ti lgang til a lle  kontrolle rD irekte  ti lgang til a lle  kontrolle r

Spa r  tid ved umidde lba r t å  nå  høyeSpar  tid ved umidde lba r t å  nå  høye
tempera ture rtempera ture r

Stans tilbe redningen – og sta r t den igjen –Stans tilbe redningen – og sta r t den igjen –
med e t taste trykkmed e t taste trykk

En va rmesone  som ba re  va rmes opp nå r  de tEn va rmesone  som ba re  va rmes opp nå r  de t
stå r  en gryte  på  denstå r  en gryte  på  den

Touch-betjening

Induksjonssoner med booster

Stop & Go-funksjon

Timer

Restvarmeindikator: DIGITAL

Trygg koketopp: Automatisk
utkobling

Barnesikring

Tastelås

Snap In-system for svært enkel
installasjon

Lydsignal



Den praktiske TimeManager-funksjonen gjør at du
kan redusere lengden på syklusen til halvparten, så
oppvasken din er klar til bruk når du trenger den.
Kjempeflott når du har gjester.

Denne oppvaskmaskinen har justerbare kurver og
tallerkenholdere, slik at du har maksimal fleksibilitet
til å stable opptil 13 kuverter inn i maskinen.

For å unngå at glass og kopper velter og faller på
hverandre, er den øvre kurven utstyrt med myke
gummitagger.

Electrolux Integrert oppvask ESL5330LOElectrolux Integrert oppvask ESL5330LO

Den smarte AutoFlex-funksjonen optimaliserer
vann- og energibruk ved å tilpasse forbruk og
temperatur til hva størrelsen på lasten og
smussgraden krever for en grundig rengjøring.

AutoOff-funksjonen sørger for at denne
oppvaskmaskinen overhodet ikke bruker energi
mellom hver syklus – det neste steget innen
energieffektivitet.

Dør fa rgeDør fa rge Ingen Innbyggingsmå l,  HxBxD (mm)Innbyggingsmå l,  HxBxD (mm) 820-880x600x570

Hengsle rHengsle r Double fulcrum Energiklasse  (210/30/EC)Ene rgiklasse  (210/30/EC) A++

Anta ll kuve r te r  (2010/30/EC)Anta ll kuve r te r  (2010/30/EC) 13 Lydnivå  (dB )Lydnivå  (dB ) 45

Anta ll programmerAnta ll programmer 5 Tilkoblingse ffekt (W)Tilkoblingse ffekt (W) 1550-2200

Type  inntaksslangeType  inntaksslange Aqua Control Strømkabe l,  lengde  (m)Strømkabe l,  lengde  (m) 1.5

 

O ppvasken e r  ren og kla r  på  ha lvpa r ten avO ppvasken e r  ren og kla r  på  ha lvpa r ten av
tidentiden

Se tt inn opptil 13 kuve r te r  om gangenSe tt inn opptil 13 kuve r te r  om gangen

Myke  støtte r  for  høye  glassMyke  støtte r  for  høye  glass

O ppvaskmaskinen som tilpasse r  segO ppvaskmaskinen som tilpasse r  seg
oppvaskens behovoppvaskens behov

For  ro i s je len; "av" be tyr  v irke lig "av"For  ro i s je len; "av" be tyr  v irke lig "av"

5 programmer, 4 temperaturer

Betjeningspanel med symboler

Betjeningspanel med 3 siffer

Auto Off-funksjon

Multitab: tilvalg for kombitabletter

Tørkesystem: None

Utsatt Start: 1 til 24 timer

Bestikkurv

Programmer: AutoFlex 45°-70°,
Eco 50°, Intensive 70°,
QuickPlus 60°, Rinse & Hold

Vannsensoren måler
smussnivået og justerer
vannforbruket

Water Stop-system

Overflomssikring

Indikator for påfyll av salt og
skyllemiddel

Øvre kurv med: 2 SoftSpikes
glasstøtter, Nedfellbare kopphyller,
Plasthåndtak

Nedre kurv med: 2 nedfellbare
tallerkenstativ, Plasthåndtak
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