
EOC2420BOX Forno

Níveis de limpeza profissionais, mas sem esfregar

Com o nosso forno com autolimpeza pirolítica, obterá
limpeza real com um toque – transforma os resíduos
em cinzas fáceis de limpar. Até lhe diz quando precisa
de limpeza.

Utilize todo o espaço interior – tudo ficará
cozinhado uniformemente
Graças ao sistema de aquecimento UltraFanPlus com
ventilador de grande dimensão e o novo design do
direcionador do ar, os pratos são cozinhados
uniformemente em qualquer posição do interior do
forno.

Controlo simples - com botões rotativos e função de contagem
regressiva
Para simplificar o controlo, este interface, com os seus botões rotativos e o
display LED, dá-lhe acesso direto à função de contagem regressiva e modos
de aquecimento específicos. Quando o forno estiver desligado, o visor mostra-
lhe o tempo.

Mais benefícios:
Forno flexível de 70 litros, com uma tabuleiro maior, para cozinhar mais
quantidade de uma só vez

•

Porta e vidros removíveis para uma limpeza superior•

Aquecimento especial para pizza garante uma base crocante e coberturas
deliciosa

•

Características:

Encastrável•
Forno multifunções•
Eficiência energética: A+•
Tipos de aquecimento: Ventilador,
Grelhador + inferior + ventilado
(húmido), Superior + Inferior (200ºC),
Superior + Inferior (80ºC fix), Superior
+ Inferior, Grelhador ventilado,
Ventilado + superior + inferior, Superior
+ Grelhador, Inferior

•

Inox com tratamento anti-dedadas•
 3 níveis de cozedura•
Limpeza pirolítica•
Aviso de limpeza•
Proposta de temperatura•
Regulação electrónica da temperatura•
Segurança para crianças•
Desconexão automática de segurança•
Indicador de calor residual•
Funções electrónicas•
Iluminação interior de halogéneo•
Iluminação automática com abertura da
porta

•

Porta de fácil limpeza•
Ventoinha pára quando a porta é
aberta

•

Ventilador de arrefecimento•
Tabuleiros incluídos: 1 tabuleiro de
recolha de gordura esmaltado cinza

•

Grelhas incluídas: 1 grelha cromada•
Modo demonstração•
Códigos de erro•
Cabo eléctrico: 1.6 m de comprimento•

Especificações técnicas:

Tipologia do produto : Forno elétrico integrável•
Temperaturas : 30°C - 300°C•
Limpeza do forno : Pirólise•
Dimensões de encastre (AxLxP), em mm : 600x560x550•
Classe de eficiência energética – Forno principal : A+•
Número de tabuleiros : 1 tabuleiro de recolha de gordura
esmaltado cinza

•

Tipo de cavidade do forno superior : Grande•
Marca : Electrolux•
Modelo : EOC2420BOX•
Número de grelhas : 1 grelha cromada•
Altura, mm : 589•
Largura, mm : 594•
Profundidade, mm : 568•
Acessórios : Calhas TR1LV•
Altura, mm : 600•
Largura integrável : 560•
Profundidade integrável : 550•
Altura interna - Forno superior : 361•
Largura interna : 480•
Profundidade interna : 416•
Potência grelhador, w : 2700•
Potência máxima, w : 2780•
Frequência, Hz : 50/60•
Voltagem, V : 220-240•
Nível de ruído - antigo padrão : 44•
International colour (Icon) : Stainless steel with antifingerprint•
Cor : INOX Antidedadas•
Cor principal : Inox Anti dedadas•
Product Partner Code : KR Open•

Descrição do produto:

Forno Multifunções
Pirolítico com Display e
Botões Fixos, 2 níveis
de limpeza por pirólise,
9 funções, porta com 3
vidros, calhas
telescópicas de 1 nível,
Inox Anti dedadas,
Classe A+
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