
EOA5220AOR Vestavná trouba

The art of Taste

Cooking is art &you’re the artist. With the new Rococo collection from
Electrolux, we have combined classic gorgeous design with great taste. You
will finally have appliances that match the flavors you create. From roasts to
chocolate fondants, Electrolux Rococo collection makes the delicious possible,
while looking beautiful. Your kitchen, like your flavors, will be like a piece of art.

Trouba, která je vám při čištění sama nápomocna

Tato trouba vám dokonce pomůže s jejím čištěním.
Vnitřek je vybaven katalytickým povlakem, který
absorbuje a oxiduje mastnotu a usnadňuje čištění.

Využijte každý centimetr vnitřního prostoru – vše
se bude připravovat rovnoměrně
Díky systému ohřevu UltraFan Plus, který se
vyznačuje extra velkým ventilátorem a speciálním
vedením vzduchu, se budou vaše jídla připravovat
rovnoměrně, kamkoliv je v troubě umístíte.

More Benefits :
Vařte vydatná jídla najednou•

Odnímatelná dvířka a skleněný panel pro snadné čištění•

Speciální nastavení pro pizzu zaručuje křupavý spodek a chutnou horní vrstvu•

Features :

Vestavná trouba•
Topné kruhové těleso, podporující
multifunkci trouby

•

Funkce trouby: Spodní ohřev,
Ventilátor s grilem (infrapečení),
Ventilátor s grilem (infrapečení) +
spodní ohřev, Kruhové těleso +
ventilátor, Gril, světlo, vrchní ohřev,
Horní + spodní ohřev, vrchní ohřev +
gril

•

Možnost pečení na 3 úrovních
najednou

•

Možnost elektronického nastavení
trouby:

•

Halogenové osvětlení•
Čištění: katalytické•
Snadno omyvatelné dveře•
Odejmutelné topné těleso pro snadné
čistění

•

Topné těleso je odebíratelné pro
snadné čistění

•

Chladící ventilátor•
 1 smaltovaný koláčový plech na
pečení, 1 odkapávací pekáč šedý smalt

•

1 bežný rošt chromovaný•
Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 594
x 594 x 568

•

Vestavné rozměry (mm): 600 x 560 x
550

•

Energetická třída: A•
Teleskopický výjezd•

Technical Specs :

Vlastnosti : Performance•
Vnitřní objem (l) : 0•
Barva : Černá•
Elektronické funkce : akustický signál, konec, minutka•
Funkce trouby : Spodní ohřev, Ventilátor s grilem (infrapečení),
Ventilátor s grilem (infrapečení) + spodní ohřev, Kruhové těleso +
ventilátor, Gril, světlo, vrchní ohřev, Horní + spodní ohřev, vrchní
ohřev + gril

•

Výbava sporáku - rošty : 1 bežný rošt chromovaný•
Max. příkon (W) : 2780•
Výbava sporáku - plechy : 1 smaltovaný koláčový plech na
pečení, 1 odkapávací pekáč šedý smalt

•

Vybavení trouby : Sklopné horní topné těleso•
Výsuvy ve výbavě : Kolejnice pro rošt, S vyjímatelnými
katalytickými liniemi

•

Otočný rožeň : Ne•
Složení dvířek : 3 skla•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 594•
Šířka (mm) : 594•
Hloubka (mm) : 568•
Vestavná výška (mm) : 600•
Šířka otvoru pro vestavbu (mm) : 560•
Hloubka otvoru pro vestavbu (mm) : 550•
Čistá hmotnost (kg) : 33.5•
Energie : Energy supply•
Značka : Electrolux•
Model : EOA5220AOR•
Energetická třída : A•
Energetická třída při funkci : Multifunkce•
Spotřeba energie - statická (H S ohřev) : 0.93•
Spotřeba energie - Multifunkce (s ventilátorem) : 0.88•
Čas pečení - statická funkce (min.) : 43•
Čas pečení - multifunkce (min.) : 41•
Hlučnost (dB) : 43•
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) : 0.99•
Plocha největšího plechu (cm²) : 1424•

Product Description :
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