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Standardpaket vit

Släpp fram din talang och dra nytta av samma
hastighet och precision som yrkeskockarna

använder. Induktionstekniken möjliggör

omedelbara och exakta värmejusteringar.

Tack vare hällens professionella induktionsteknik

blir ytan aldrig het. Så spill fastnar inte och kan
rengöras med bara ett snabbt svep med

disktrasan.

Kom igång snabbare med matlagningen med
denna hälls snabbfunktion. Den ger en extra

energikick för att snabbt nå de högsta

temperaturerna.

Inbyggnadshäll HOI620S

Tack vare smart induktionsteknik värms hällens

värmezoner endast upp när en gryta sätts

ovanpå. Så fort grytan tas bort avaktiveras zonen

Med den här hällen vet du alltid exakt vilka zoner
som fortfarande är heta, tack vare

restvärmeindikeringarna som smart avslöjar var

värmen är.

Typ av häll Induktion Typ av ram/kant Raka kanter

Bredd, mm 590 Djup, mm 520

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 60x560x490 Radie, mm 5

Max anslutningseffekt, W 6600 Sladdlängd, (ca) m Yes, 1.6

Säkring, A Spänning, V 220-240

Hastighet och precision för bästa resultat×

Alltid lätt att hålla rent×

Spara tid genom att nå höga temperaturer
snabbt

×

En värmezon som endast värms upp när det
finns en gryta ovanpå

×

Känn alltid till exakt vilken zon som
fortfarande är het.

×

Touchkontroll×

Boosterfunktion×

Säkerhet: Automatisk
avstängning

×

Barnlås×

Funktionslås×

Enkel installation med snap-in
system

×

Restvärmevisning för kokzoner: I
display

×



Standardpaket vit

Denna sofistikerade, utdragbara spisfläkt är helt
integrerad i köksskåpet. Den är nästan osynlig när

du inte använder den, och ger mer skåputrymme.

Skapa en fräsch miljö i köket och ät och slappna

av. Den effektiva motorn tar bort matoset så att du
kan njuta av att vara i köket.

Spisfläkt LFP226W

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de
intuitiva elektroniska kontrollerna. Justera ljuset

eller fläkthastigheten för snabb och flexibel

matlagning.

Filtret ger ett kontinuerligt effektivt skydd för ditt
kök. Och eftersom det går att diska renar det

luften i ditt kök under längre tid.

Kolfilter, modell TYPE60 Mått HXBXD, mm 395-395x598x300

Energieffektivitetsklass C Flödesdynamisk effektivitetsklass E

Fettfiltreringseffektivitetsklass C Belysningseffektivitetsklass E

Ljudnivå, max, dB(A) 58 Årlig energiförbrukning, kWh 57.5

Kapacitet Min/Max/Int, m3/h 256 / 368 / - Hob2Hood-koppling -

En snygg look som ger dig mer skåputrymme×

Tar bort oset effektivt×

Enkla fläktinställningar×

Rent filter, ren luft×

Typ av installation: Utdragbar
fläkt, bredd 60 cm

×

Evakueringskapacitet (hög /
låg): 368 / 256 m³ / h

×

Ljudnivå min / max / intensiv:
53 / 58 / dB(A)

×

Antal hastigheter: 3×

Typ av lampa och antal: LED
bulb, 2

×

Tryckknappstyrning med 3
hastigheter

×

Fettfiltertyp och antal: Aluminium,
2

×

Evakuering eller recirkulation
möjlig, om kolfilter (extra tillbehör)
används

×



Standardpaket vit

Inbyggnadsugn EOB301W

 – Alltid full kontroll på din matlagning med klockautomatik

 –
Kontrollpanel med LED-display och vred - plus val av start- och sluttid och varaktighet

 – Multifunktionell ugn med jämn värmefördelning
för bästa resultat

 – Löstagbar lucka och glaspanel för enklare
rengöring

 – Grillen försäkrar dig ett snabbt och fantastiskt
grillresultat

Ugnsfunktion Varmluft Inbyggnadsmått H x B x D, mm 593x560x550

Rengöring Slät Emalj Färg Vit

Energiklass A Nettovolym, liter 57

Ugnskontroller Vred Temperaturspann 50°C - 250°C

Alltid full kontroll×

Lättanvänd kontrollpanel - med vred och möjlighet att välja start- och sluttid×

Får varje tugga att smaka lika gott×

En glaslucka som är enkel att rengöra×

Snabb och effektiv grillfunktion×

Multifunktionell ugn×

Display med timer och
start / stoppautomatik

×

Vred×

Kylfläkt×

Ugnsglas som är lätta att
rengöra

×

Luckspärr×

Medföljande tillbehör: 1
Emaljplåt, 1 Emalj
långpanna, 1 Krom

×

Mikrovågsugn EMM17007OW

– Mikrovågsugn för små utrymmen

 – Enkelt att göra inställningar med det praktiska vredet

 – Lättanvänd mikrovågsugn
för enkel och snabb matlagning

Installation Integrerad Färg Vit

Mikrovågseffekt, W 700 Grilleffekt, W 0

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm 380x560x300

Produktmått H x B x D,
mm 389x596x320

Displaytext, färg Bärnsten Typ av kontrollpanel Elektronisk,
Manuell

Mer utrymme och mer flexibilitet i köket ×

Enkelt och praktiskt vred×

Få mer tid till annat med snabb och enkel matlagning×

Tillagningslägen:
Mikrovågor

×

Automatiskt viktstyrt
avfrostningsprogram

×

Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut×

Vred för att välja effekt×



Standardpaket vit

Kylskåp ERF4115DOW

 – FreeStore® för jämnare
temperatur i kylen

 – Flaskhyllan ger utrymmesbesparande
förvaring av fem flaskor

 – Modern invändig LED-belysning -
för utmärkt överblick

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A+

Brutto/nettovolym, l 392 / 387 Produktmått H x B x D,
mm 1850x595x668

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm Dörrhängning Höger och

omhängbar

Min. omgivande
temperatur, °C 10

Avstånd till sidovägg,
mm 10

FreeStore® - jämnare temperatur håller maten fräsch×

Utrymmesbesparande förvaring av flaskor×

Se in i alla hörn tack vare modern LED-belysning×

LED-belysning×

Manuell styrning×

FreeStore™×

Belysning kyl: LED-lampa×

Flaskhylla×

Frysskåp EUT3NA23W

– NoFrost förhindrar att is bildas i frysen.

– MaxiBox-lådan ger plats för
till och med de största varorna

– FastFreeze bevarar smak, textur
och till och med vitaminer i din mat.

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A+

Brutto/nettovolym, l 280 / 229
Produktmått H x B x D,
mm 1850x595x668

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm Avfrostning FrostFree

Min. omgivande temperatur,
°C 10 Avstånd till sidovägg, mm 70

NoFrost, för alltid ×

Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox ×

Bevara konsistensen på maten med FastFreeze ×

FrostFree×

Elektroniska kontroller×

FastFreeze×

Snabbinfrysning med
automatisk återgång

×

Fryslådor: 2 fullbreda, 3
Maxi, 1 halvdjup,
Transparent plast

×

Hylla med fällbar
lucka(or): 1, Transparent
plast

×

Ljuslarm vid hög
temperatur

×

Hyllor i säkerhetsglas×

FrostFree - automatisk
avfrostning

×



Standardpaket vit

Tack vare det integrerade LowFrost-systemet
hålls tiden för avfrostning till ett minimum.

Det finns inga regler för hur du ska sortera dina

råvaror. Ordna allting som det passar dig i de här
två halvbreda lådorna för grönsaker.

Kylfrys EN3602MOW

Överblicka innehållet i din produkt med modern
LED-teknik. Denna energisnåla belysnings ger
dig utmärkt sikt.

Den här utrymmessparande flaskhyllan med
förvaringsmöjlighet av upp till fem flaskor
använder endast en liten del av kylens inre.

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A++

Nettovolym kyl/frys, l 220 / 109 Produktmått H x B x D, mm 1845x595x647

Inbyggnadsmått H x B x D, mm Min. omgivande temperatur, °C 10

Avstånd till sidovägg, mm 20 Temperaturlarm -

Dörrlarm - Dörrhängning Höger och omhängbar

 

Nu behöver du inte frosta av lika ofta×

Full flexibilitet hur du förvarar dina råvaror×

Se in i alla hörn tack vare modern LED-
belysning

×

Utrymmesbesparande förvaring av flaskor×

Mekanisk styrning×

Praktisk flaskhylla×

Fryslådor: 2 fullbreda, 1
halvdjup, Transparent plast

×

Glashyllor i frysen×

Belysning kyl: Integrerat i
kontrollpanel

×



Standardpaket vit

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med
frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas
på glänt under den sista delen av torkningsfasen

utan att du behöver göra någonting. Luft kan då
komma in och cirkulera i maskinen och gör att
disken blir helt torr.

Intensivprogrammet försäkrar en effektivt och

kraftfull rengöring för den smutsigaste disken med
hjälp av 70°C-vatten

Underbyggd diskmaskin ESF5206LOW

När du har en mindre laddning disk passar detta
30 minuter snabba program, tidssparande med
perfekt diskresultat.

Tack vare funktionen fördröjd start kan du
programmera den här diskmaskinen så att den
påbörjar nästa program upp till tre timmar

senare.

Installation Underbyggd Ljudnivå, dB(A) 49

Energi/Disk/Tork A+ / A / A Display LED indikator

Kapacitet IEC-kuvert 13 Extra funktioner -

Sprayarm, typ Standard Typ av sprayarm i tak: -

Inbyggnadsmått 820-880x600x570 Typ av gångjärn Standard

Öppnar luckan för att torka disken×

Effektiv diskning av den smutsigaste disken×

Snabbt och effektivt resultat×

Känn dig lite friare – fördröj starten av
programmet med 3 timmar

×

Överkorg med: Fällb. kopphyllor×

5 program, 4 temperaturer×

Underkorg med: Fasta
tallriksstöd

×

Panel med symboler×

Diskmaskin med autosensor×

Bestickkorg×

Program: Eco 50°, Intensiv 70°,
Normal 65°, Quick 60° 30 min,
Avsköljningsprogram

×

Senare start 3 timmar×

Vattensäkerhet: Hel botten och
flottör

×

Indikator för påfyllning av salt &
sköljmedel

×

Övre korgen går enkelt att justera
i höjdled

×



Tillvalspaket Rf

Släpp fram din talang och dra nytta av samma
hastighet och precision som yrkeskockarna

använder. Induktionstekniken möjliggör
omedelbara och exakta värmejusteringar.

Tack vare hällens professionella induktionsteknik
blir ytan aldrig het. Så spill fastnar inte och kan

rengöras med bara ett snabbt svep med
disktrasan.

Kom igång snabbare med matlagningen med

denna hälls snabbfunktion. Den ger en extra
energikick för att snabbt nå de högsta
temperaturerna.

Inbyggnadshäll HOI620S

Tack vare smart induktionsteknik värms hällens

värmezoner endast upp när en gryta sätts
ovanpå. Så fort grytan tas bort avaktiveras zonen

Med den här hällen vet du alltid exakt vilka zoner

som fortfarande är heta, tack vare
restvärmeindikeringarna som smart avslöjar var
värmen är.

Typ av häll Induktion Typ av ram/kant Raka kanter

Bredd, mm 590 Djup, mm 520

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 60x560x490 Radie, mm 5

Max anslutningseffekt, W 6600 Sladdlängd, (ca) m Yes, 1.6

Säkring, A Spänning, V 220-240

Hastighet och precision för bästa resultat×

Alltid lätt att hålla rent×

Spara tid genom att nå höga temperaturer
snabbt

×

En värmezon som endast värms upp när det
finns en gryta ovanpå

×

Känn alltid till exakt vilken zon som
fortfarande är het.

×

Touchkontroll×

Boosterfunktion×

Säkerhet: Automatisk
avstängning

×

Barnlås×

Funktionslås×

Enkel installation med snap-in
system

×

Restvärmevisning för kokzoner: I
display

×



Tillvalspaket Rf

Denna sofistikerade, utdragbara spisfläkt är helt

integrerad i köksskåpet. Den är nästan osynlig när
du inte använder den, och ger mer skåputrymme.

Skapa en fräsch miljö i köket och ät och slappna
av. Den effektiva motorn tar bort matoset så att du

kan njuta av att vara i köket.

Spisfläkt LFP226X

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de

intuitiva elektroniska kontrollerna. Justera ljuset
eller fläkthastigheten för snabb och flexibel
matlagning.

Filtret ger ett kontinuerligt effektivt skydd för ditt

kök. Och eftersom det går att diska renar det
luften i ditt kök under längre tid.

Kolfilter, modell TYPE60 Mått HXBXD, mm 395-395x598x300

Energieffektivitetsklass C Flödesdynamisk effektivitetsklass E

Fettfiltreringseffektivitetsklass C Belysningseffektivitetsklass E

Ljudnivå, max, dB(A) 58 Årlig energiförbrukning, kWh 57.5

Kapacitet Min/Max/Int, m3/h 256 / 368 / - Hob2Hood-koppling -

En snygg look som ger dig mer skåputrymme×

Tar bort oset effektivt×

Enkla fläktinställningar×

Rent filter, ren luft×

Typ av installation: Utdragbar
fläkt, bredd 60 cm

×

Evakueringskapacitet (hög /
låg): 368 / 256 m³ / h

×

Ljudnivå min / max / intensiv:
53 / 58 / dB(A)

×

Antal hastigheter: 3×

Typ av lampa och antal: LED
bulb, 2

×

Tryckknappstyrning med 3
hastigheter

×

Fettfiltertyp och antal: Aluminium,
2

×

Evakuering eller recirkulation
möjlig, om kolfilter (extra tillbehör)
används

×



Tillvalspaket Rf

Inbyggnadsugn EOB301X

 – Alltid full kontroll på din matlagning med klockautomatik

 –
Kontrollpanel med LED-display och vred - plus val av start- och sluttid och varaktighet

 – Multifunktionell ugn med jämn värmefördelning
för bästa resultat

 – Löstagbar lucka och glaspanel för enklare
rengöring

 – Grillen försäkrar dig ett snabbt och fantastiskt
grillresultat

Ugnsfunktion Varmluft
Inbyggnadsmått H x B x D,
mm 593x560x550

Rengöring Slät
Emalj

Färg Rostfri med Anti Finger
Print

Energiklass A Nettovolym, liter 57

Ugnskontroller Vred Temperaturspann 50°C - 250°C

Alltid full kontroll×

Lättanvänd kontrollpanel - med vred och möjlighet att välja start- och sluttid×

Får varje tugga att smaka lika gott×

En glaslucka som är enkel att rengöra×

Snabb och effektiv grillfunktion×

Multifunktionell ugn×

Display med timer och
start / stoppautomatik

×

Vred×

Kylfläkt×

Ugnsglas som är lätta att
rengöra

×

Luckspärr×

Medföljande tillbehör: 1
Emaljplåt, 1 Emalj
långpanna, 1 Krom

×

Mikrovågsugn EMM17007OX

– Mikrovågsugn för små utrymmen

 – Enkelt att göra inställningar med det praktiska vredet

 – Lättanvänd mikrovågsugn
för enkel och snabb matlagning

Installation Inbyggnad Färg Rostfri

Mikrovågseffekt, W 700 Grilleffekt, W 0

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm 380x560x300 Produktmått H x B x D,

mm 389x596x320

Displaytext, färg Bärnsten Typ av kontrollpanel Elektronisk,
Manuell

Mer utrymme och mer flexibilitet i köket ×

Enkelt och praktiskt vred×

Få mer tid till annat med snabb och enkel matlagning×

Tillagningslägen:
Mikrovågor

×

Automatiskt viktstyrt
avfrostningsprogram

×

Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut×

Vred för att välja effekt×



Tillvalspaket Rf

Kylskåp ERF4115DOX

 – Flaskhyllan ger enkel platsbesparande kylförvaring.

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A+

Brutto/nettovolym, l 392 / 387
Produktmått H x B x D,
mm 1850x595x668

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm Dörrhängning Höger och

omhängbar

Min. omgivande
temperatur, °C 10

Avstånd till sidovägg,
mm 10

Spara plats med flashyllan×

AntiFingerPrint motverkar
avtryck

×

LED-belysning×

Manuell styrning×

FreeStore™×

Belysning kyl: LED-lampa×

Flaskhylla×

Frysskåp EUT3NA23X

– NoFrost förhindrar att is bildas i frysen.

– MaxiBox-lådan ger plats för
till och med de största varorna

– FastFreeze bevarar smak, textur
och till och med vitaminer i din mat.

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A+

Brutto/nettovolym, l 280 / 229 Produktmått H x B x D,
mm 1850x595x668

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm Avfrostning FrostFree

Min. omgivande temperatur,
°C 10 Avstånd till sidovägg, mm 70

NoFrost, för alltid ×

Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox ×

Bevara konsistensen på maten med FastFreeze ×

FrostFree×

Elektroniska kontroller×

FastFreeze×

Snabbinfrysning med
automatisk återgång

×

Fryslådor: 2 fullbreda, 3
Maxi, 1 halvdjup,
Transparent plast

×

Hylla med fällbar
lucka(or): 1, Transparent
plast

×

Ljuslarm vid hög
temperatur

×

Hyllor i säkerhetsglas×

AntiFingerPrint motverkar
avtryck

×



Tillvalspaket Rf

Tack vare det integrerade LowFrost-systemet
hålls tiden för avfrostning till ett minimum.

Det finns inga regler för hur du ska sortera dina
råvaror. Ordna allting som det passar dig i de här
två halvbreda lådorna för grönsaker.

Överblicka innehållet i din produkt med modern
LED-teknik. Denna energisnåla belysnings ger dig
utmärkt sikt.

Kylfrys EN3602MOX

Den här utrymmessparande flaskhyllan med
förvaringsmöjlighet av upp till fem flaskor
använder endast en liten del av kylens inre.

Tack vare beläggningen som motverkar
fingeravtryck kan du alltid hålla dessa rostfria

dörrar helt rena. Resultatet blir en skinande yta
som påminner om ett professionellt kök.

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A++

Nettovolym kyl/frys, l 220 / 109 Produktmått H x B x D, mm 1845x595x647

Inbyggnadsmått H x B x D, mm Min. omgivande temperatur, °C 10

Avstånd till sidovägg, mm 20 Temperaturlarm -

Dörrlarm - Dörrhängning Höger och omhängbar

 

Nu behöver du inte frosta av lika ofta×

Full flexibilitet hur du förvarar dina råvaror×

Se in i alla hörn tack vare modern LED-
belysning

×

Utrymmesbesparande förvaring av flaskor×

Alltid ett professionellt utseende×

Mekanisk styrning×

Praktisk flaskhylla×

Fryslådor: 2 fullbreda, 1
halvdjup, Transparent plast

×

Glashyllor i frysen×

Belysning kyl: Integrerat i
kontrollpanel

×



Tillvalspaket Rf

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med
frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas
på glänt under den sista delen av torkningsfasen
utan att du behöver göra någonting. Luft kan då
komma in och cirkulera i maskinen och gör att

disken blir helt torr.

Intensivprogrammet försäkrar en effektivt och
kraftfull rengöring för den smutsigaste disken med
hjälp av 70°C-vatten

Underbyggd diskmaskin ESF5206LOX

När du har en mindre laddning disk passar detta
30 minuter snabba program, tidssparande med
perfekt diskresultat.

Tack vare funktionen fördröjd start kan du
programmera den här diskmaskinen så att den
påbörjar nästa program upp till tre timmar
senare.

Installation Underbyggd Ljudnivå, dB(A) 49

Energi/Disk/Tork A+ / A / A Display LED indikator

Kapacitet IEC-kuvert 13 Extra funktioner -

Sprayarm, typ Standard Typ av sprayarm i tak: -

Inbyggnadsmått 820-880x600x570 Typ av gångjärn Standard

Öppnar luckan för att torka disken×

Effektiv diskning av den smutsigaste disken×

Snabbt och effektivt resultat×

Känn dig lite friare – fördröj starten av
programmet med 3 timmar

×

Överkorg med: Fällb. kopphyllor×

5 program, 4 temperaturer×

Underkorg med: Fasta
tallriksstöd

×

Panel med symboler×

Diskmaskin med autosensor×

Bestickkorg×

Program: Eco 50°, Intensiv 70°,
Normal 65°, Quick 60° 30 min,
Avsköljningsprogram

×

Senare start 3 timmar×

Vattensäkerhet: Hel botten och
flottör

×

Indikator för påfyllning av salt &
sköljmedel

×

Övre korgen går enkelt att justera
i höjdled

×



Tillval vita produkter

Inbyggnadshäll HOI630MF

 – Induktionsteknik för snabbare, mer
exakt värme

 – Ytan runt kokzonerna är svala och därmed
enkla att torka av.

 – Justera enkelt inställningarna på hällen med touch-
kontroller.

 – Hällen justerar automatiskt fläktens inställningar så du kan
fokusera på matlagningen.

 – PowerBoostfunktionen ger din häll en omedelbar
värmeökning.

 – Följ matlagningsprocessen enkelt med den
justerbara timern.

Typ av häll Induktion Typ av ram/kant Glaset fasat i
framkant

Bredd, mm 590 Djup, mm 520

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm 44x560x490 Radie, mm 5

Max anslutningseffekt, W 7350 Sladdlängd, (ca)
m Yes, 1.5

Induktionsteknik för snabbare, mer exakt värme×

En sval yta som snabbt går att torka av×

Enkel styrning av hällen×

Låt hällen sköta fläkten×

Intensiv värme, på ett ögonblick×

Ta enkelt tiden på din matlagning×

Touchkontroll×

Boosterfunktion×

Hob2Hood×

Timer×

Säkerhet: Automatisk
avstängning

×

Barnlås×

Funktionslås×

Enkel installation med
snap-in system

×

Ljudsignal×

Inbyggnadshäll HKB670MF

 – Med Multiple Bridge-funktionen
kan du koppla ihop flera zoner för att skapa större matlagningsyta.

 – Infinite® induktionshäll med
självavkännande zoner ger omedelbar värme direkt till dina kastruller.

 – Justera
inställningarna med touchkontrollerna.

 – Vår otroligt responsiva induktionshäll når snabbt den
önskade temperaturen.

 – PowerBoostfunktionen ger din häll en omedelbar
värmeökning.

– Pausfunktionen sparar
matlagningsinställningarna och återupptar dem när du är redo.

Typ av häll Induktion Typ av ram/kant Glaset fasat i
framkant

Bredd, mm 590 Djup, mm 520

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm 44x560x490 Radie, mm 5

Max anslutningseffekt, W 7350 Sladdlängd, (ca)
m Yes, 1.5

Kombinera zoner för att få plats med mer smak×

Självavkännande zoner för alla dina kokkärl×

Justera inställningarna genom att dra fingret på touchkontrollerna.×

Få värme exakt när du vill×

Intensiv värme, på ett ögonblick×

Pausa och återgå till matlagningen när det passar ×

Direct Touch Rotary
touchkontroll

×

Boosterfunktion×

Bridgefunktion×

Stop+ Go funktion×

Timer×

Säkerhet: Automatisk
avstängning

×

Barnlås×

Funktionslås×

Enkel installation med
snap-in system

×



Tillval vita produkter

Utnyttja ditt begränsade köksutrymme på bästa
sätt med denna helt integrerade, utdragbara och
utrymmesbesparande köksfläkt.

En kraftfull köksfläkt som drar mindre energi. Den
här fläkten vädrar ut matoset snabbt och effektivt
så att luften i köket förblir ren och fräsch.

Skapa en fräsch miljö i köket och ät och slappna
av. Den effektiva motorn tar bort matoset så att du
kan njuta av att vara i köket.

Spisfläkt EFP60460OW

Energieffektivt LED-ljus passar perfekt i köket där
man behöver ljuset under en lång period. Ljust,
lång hållbarhet och energieffektivt, perfekt

anpassat för ett modernt hem.

Som tillbehör finns ett superpresterande kolfilter
som kraftfullt renar luften i köket. Det nedsölade
filtret kan enkelt återställas till full kapacitet
genom att köras i ugnen. Så du kan vara lugn,
luften i köket är frisk och fräsch.

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de
intuitiva elektroniska kontrollerna. Justera ljuset

eller fläkthastigheten för snabb och flexibel
matlagning.

Kolfilter, modell TYPE60 Mått HXBXD, mm -395x598x300

Energieffektivitetsklass A Flödesdynamisk effektivitetsklass A

Fettfiltreringseffektivitetsklass C Belysningseffektivitetsklass D

Ljudnivå, max, dB(A) 66 Årlig energiförbrukning, kWh 44.1

Kapacitet Min/Max/Int, m3/h 224 / 603 / - Hob2Hood-koppling -

Utrymmesbesparande integration×

Låg energi, hög effekt×

Tar bort oset effektivt×

Bättre ljus mindre energi×

Fräschar snabbt upp köket×

Enkla fläktinställningar×

Typ av installation: Utdragbar
fläkt, bredd 60 cm

×

Evakueringskapacitet (hög /
låg): 603 / 224 m³ / h

×

Ljudnivå min / max / intensiv:
48 / 66 / dB(A)

×

Antal hastigheter: 3×

Typ av lampa och antal: LED
bulb, 2

×

Tryckknappstyrning med 3
hastigheter

×

Fettfiltertyp och antal: Aluminium,
2

×

Evakuering eller recirkulation
möjlig, om kolfilter (medföljer)
används

×



Tillval vita produkter

Inbyggnadsugn EKP721W

 – PlusSteam-funktionen ger perfekt färg och en fin yta på allt du
bakar

 – Pyrolytisk självrengörande
ugn för riktig renhet med ett knapptryck

 – Matlagningstermometer med
automatisk avstängning

 – Stor fläkt för att alltid få ett jämnt resultat

 – VelvetClosing ®-funktionen stänger luckan mjukt

Ugnsfunktion Varmluft Inbyggnadsmått H x B x D, mm 590x560x550

Rengöring Pyrolysrengöring Färg Vit

Energiklass A+ Nettovolym, liter 71

Ugnskontroller Pop in / out vred Temperaturspann 30°C - 300°C

Den krispigaste ytan×

Självrengörande ugn, total renhet utan ansträngning×

Smart matlagningstermometer för perfekt resultat×

Allt i ugnen tillagas med ett jämnt resultat×

Stängs mjukt och tyst varje gång×

Multifunktionell ugn med
varmluft

×

Display med timer, count
up-timer och start /
stoppautomatik

×

Matlagningstermometer
med auto-off

×

Intryckbara vred×

VelvetClosing® -
mjukstängande lucka

×

Varmluftsfläkten stannar
när luckan öppnas

×

Lampan tänds när
ugnsluckan öppnas

×

Dubbla ugnslampor×

Utdragbara
bakplåtsskenor TR1LV
medföljer

×

Mikrovågsugn EMS17176OW

 – Inbyggd mikrovågsugn passar perfekt för in i köket

 – Lättanvänd mikrovågsugn
för enkel och snabb matlagning

 – Automatiskt upptiningsprogram för
ordentligt upptinad mat varje gång

 – Se klart och tydligt hur din mat tillagas

– Rätt effektnivå direkt

Installation Inbyggnad Färg Vit

Mikrovågseffekt, W 800 Grilleffekt, W 0

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm 360x562x300

Produktmått H x B x D,
mm 371x594x296

Displaytext, färg Vit Typ av kontrollpanel Elektronisk

Passar perfekt in i ditt kök×

Få mer tid till annat med snabb och enkel matlagning×

Fortsätt bara att laga - maten är helt upptinad×

Omedelbar feedback på din matlagning×

Laga mat med automatiska program ×

Tillagningslägen:
Mikrovågor

×

Snabbstart med 30
sekunders intervaller

×

Automatiska viktstyrda
tillagningsprogram

×

Automatiskt viktstyrt
avfrostningsprogram

×

Elektronisk klocka med
timer

×

Barnlås×

Invändig belysning×

3 stycken program som
kan programmeras så att
de följer varandra
automatiskt

×

Mikrovågsugnen
signalerar då
tillagningstiden är slut

×



Tillval vita produkter

Kylskåp ERE3977MAW

 – I CustomFlex®-kylen kan förvaringen skräddarsys
med flyttbara fack.

– Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med
CustomFlex®.

 – MultiFlow-tekniken håller temperaturen
stabil och förhindrar att maten torkar ut.

– MaxiBox grönsakslådan ger
plats även för de största varorna

– FlexiShelf, en hel- eller halvdjup hylla för total
flexibilitet.

 – FreshBox förvarar kött och fisk på
bästa sätt med lägre temperatur.

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A++

Brutto/nettovolym, l 375 / 358 Produktmått H x B x D,
mm 1850x595x647

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm Dörrhängning Höger och

omhängbar

Min. omgivande
temperatur, °C

Avstånd till sidovägg,
mm 10

Dina ingredienser, på ditt sätt×

Justerbar förvaring med CustomFlex® ×

I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst×

Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox ×

Anpassa utrymmet med FlexiShelf ×

Skydda dina finaste livsmedel med FreshBox×

LED-belysning×

Elektronisk styrning med
LED indikatorer

×

Multiflow - bekvämt för
dig och bra för dina
matvaror

×

Multiflow×

Shoppingfunktion×

Belysning kyl:
Takbelysning, Invändig,
LED

×

Flaskhylla×

Frysskåp EUE2977MAW

 – I CustomFlex®-frysen kan förvaringen skräddarsys
med flyttbara fack.

– Anpassa utrymmet i frysskåpsdörren med
CustomFlex®.

– NoFrost förhindrar att is bildas i frysen.

– MaxiBox-lådan ger plats för
till och med de största varorna

 – Lådor på skenor dras ut mjukt och hålls på
plats när de är helt utdragna.

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A++

Brutto/nettovolym, l 284 / 241 Produktmått H x B x D,
mm 1850x595x643

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm Avfrostning FrostFree

Min. omgivande temperatur,
°C Avstånd till sidovägg, mm 10

Dina ingredienser, på ditt sätt×

Justerbar förvaring med CustomFlex® ×

NoFrost, för alltid ×

Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox ×

Enkel åtkomst med lådor på skenor×

FrostFree×

Elektronisk styrning med
LED

×

FastFreeze×

Snabbinfrysning med
automatisk återgång

×

Ljuslarm vid öppen dörr×

Fryslådor: 1 Maxi pull out
drawer + 4 Pull out
drawers, Transparent
plast

×

Ljuslarm vid hög
temperatur

×

Belysning: Taket, Invändig
LED

×

Högeffektiv kompressor
med variabel
effektstyrning

×



Tillval vita produkter

Electrolux Twin Tech® FrostFree-teknik med
FreeStore® garanterar en optimal
luftfuktighetsnivå i kylen. Matvarorna bevarar sin
fräscha smak och konsistens mycket längre tack
vare de oberoende luftkylningssystemen i kylen
och den frostfria frysen.

Med energimärkningen A++ får man en
kombination av utmärkt prestanda och mycket låg

energiförbrukning.

När din frys är full kan det vara svårt att hitta vad
man letar efter. Med SpacePlus®-lådan får du en
snabb överblick över allt däri.

Kylfrys EN3453MOW

Tack vare att luften fördelas i kylen får du en
jämnare temperatur och slipper tänka på var du
ställer dina råvaror.

Överblicka innehållet i din produkt med modern
LED-teknik. Denna energisnåla belysnings ger
dig utmärkt sikt.

Den här utrymmessparande flaskhyllan med
förvaringsmöjlighet av upp till fem flaskor
använder endast en liten del av kylens inre.

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A++

Nettovolym kyl/frys, l 220 / 91 Produktmått H x B x D, mm 1845x595x647

Inbyggnadsmått H x B x D, mm Min. omgivande temperatur, °C 10

Avstånd till sidovägg, mm 20 Temperaturlarm -

Dörrlarm - Dörrhängning Höger och omhängbar

 

TwinTech® FrostFree med FreeStore® bevarar
smak och konsistens

×

Energibesparande och utmärkt prestanda×

Lådan som ger dig perfekt överblick×

FreeStore® - jämnare temperatur håller maten
fräsch

×

Se in i alla hörn tack vare modern LED-
belysning

×

Utrymmesbesparande förvaring av flaskor×

Elektronisk touchkontroll×

FreeStore™×

Funktionen Fast Freeze fryser
snabbt in matvaror

×

Shoppingfunktion×

Praktisk flaskhylla×

Fryslådor: 2 fullbreda, 1
halvdjup, Transparent plast

×

Glashyllor i frysen×

Belysning kyl: Integrerat i
kontrollpanel, Invändig, LED

×



Tillval vita produkter

Genom att helt skräddarsy facken inuti
diskmaskinen kan allt få plats på samma gång.
Tack vare de unika vikbara ställen och de
löstagbara korgarna kan du omorganisera inuti
maskinen så att disk i alla former och storlekar får
plats.

Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga

problem tack vare Time Manager-funktionen på
diskmaskinen som gör det möjligt att minska
programtiden med hälften.

Den här diskmaskinen börjar arbeta när du vill.
Med funktionen Fördröjd start kan du fylla den när
du vill och programmera in starttiden efter ditt
schema. Du kan fördröja starten med upp till 24
timmar.

Underbyggd diskmaskin ESF5533LOW

Vårt AutoFlex-program med smart-sensor
justerar förbrukningen av varje diskprogram efter
hur mycket disk det är och hur ren den är. Den
använder bara vad som behövs för att disken ska
bli helt ren. Inget vatten, energi eller tid går till
spillo. Bara effektivt och skinande rent, varje
gång.

AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som
avslutning på varje program. Den öppnar luckan
automatiskt 10 cm under sista delen av
programmet tills du är redo att plocka ur disken.
Ett naturligt sätt att få ut maximal prestanda av
torkningen samtidigt som man effektivt minskar
energikostnaderna.

Installation Underbyggd Ljudnivå, dB(A) 47

Energi/Disk/Tork A++ / A / A Display LED indikator

Kapacitet IEC-kuvert 13 Extra funktioner Time Manager, XtraDry

Sprayarm, typ Standard Typ av sprayarm i tak: -

Inbyggnadsmått 820-880x600x570 Typ av gångjärn Standard

Kan anpassas efter dina behov så att allt får
plats

×

Alltid ren disk när du behöver det×

Kör diskmaskinen när det passar dig×

Skinande rent i varje program×

Garanterat torr disk med automatisk AirDry-
teknik

×

Överkorg med: 2 SoftSpikes,
Fällb. kopphyllor, Handtag

×

6 program, 4 temperaturer×

Underkorg med: 2 fällbara
tallriksstöd, Handtag

×

AutoOff×

Panel med symboler×

Diskmaskin med autosensor×

Bestickkorg×

Program: AutoFlex 45°-70°, Eco
50°, Glas 45°, Intensiv 70°,
Quick 60° 30 min,
Avsköljningsprogram

×

Senare start från 1 till 24 timmar×

TimeSaver - upp till 50%
kortare disktid

×

Autosensor×

Vattensäkerhet: Hel botten och
flottör

×

Indikator för påfyllning av salt &
sköljmedel

×

Övre korgen går att justera i
höjdled, även då den är fullastad

×



Tillval rostfria produkter

Inbyggnadshäll HOI630MF

 – Induktionsteknik för snabbare, mer
exakt värme

 – Ytan runt kokzonerna är svala och därmed
enkla att torka av.

 – Justera enkelt inställningarna på hällen med touch-
kontroller.

 – Hällen justerar automatiskt fläktens inställningar så du kan
fokusera på matlagningen.

 – PowerBoostfunktionen ger din häll en omedelbar
värmeökning.

 – Följ matlagningsprocessen enkelt med den
justerbara timern.

Typ av häll Induktion Typ av ram/kant Glaset fasat i
framkant

Bredd, mm 590 Djup, mm 520

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm 44x560x490 Radie, mm 5

Max anslutningseffekt, W 7350 Sladdlängd, (ca)
m Yes, 1.5

Induktionsteknik för snabbare, mer exakt värme×

En sval yta som snabbt går att torka av×

Enkel styrning av hällen×

Låt hällen sköta fläkten×

Intensiv värme, på ett ögonblick×

Ta enkelt tiden på din matlagning×

Touchkontroll×

Boosterfunktion×

Hob2Hood×

Timer×

Säkerhet: Automatisk
avstängning

×

Barnlås×

Funktionslås×

Enkel installation med
snap-in system

×

Ljudsignal×

Inbyggnadshäll HKB670MF

 – Med Multiple Bridge-funktionen
kan du koppla ihop flera zoner för att skapa större matlagningsyta.

 – Infinite® induktionshäll med
självavkännande zoner ger omedelbar värme direkt till dina kastruller.

 – Justera
inställningarna med touchkontrollerna.

 – Vår otroligt responsiva induktionshäll når snabbt den
önskade temperaturen.

 – PowerBoostfunktionen ger din häll en omedelbar
värmeökning.

– Pausfunktionen sparar
matlagningsinställningarna och återupptar dem när du är redo.

Typ av häll Induktion Typ av ram/kant Glaset fasat i
framkant

Bredd, mm 590 Djup, mm 520

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm 44x560x490 Radie, mm 5

Max anslutningseffekt, W 7350 Sladdlängd, (ca)
m Yes, 1.5

Kombinera zoner för att få plats med mer smak×

Självavkännande zoner för alla dina kokkärl×

Justera inställningarna genom att dra fingret på touchkontrollerna.×

Få värme exakt när du vill×

Intensiv värme, på ett ögonblick×

Pausa och återgå till matlagningen när det passar ×

Direct Touch Rotary
touchkontroll

×

Boosterfunktion×

Bridgefunktion×

Stop+ Go funktion×

Timer×

Säkerhet: Automatisk
avstängning

×

Barnlås×

Funktionslås×

Enkel installation med
snap-in system

×



Tillval rostfria produkter

Utnyttja ditt begränsade köksutrymme på bästa

sätt med denna helt integrerade, utdragbara och

utrymmesbesparande köksfläkt.

En kraftfull köksfläkt som drar mindre energi. Den

här fläkten vädrar ut matoset snabbt och effektivt
så att luften i köket förblir ren och fräsch.

Skapa en fräsch miljö i köket och ät och slappna
av. Den effektiva motorn tar bort matoset så att du

kan njuta av att vara i köket.

Spisfläkt EFP60460OX

Energieffektivt LED-ljus passar perfekt i köket där

man behöver ljuset under en lång period. Ljust,

lång hållbarhet och energieffektivt, perfekt
anpassat för ett modernt hem.

Som tillbehör finns ett superpresterande kolfilter
som kraftfullt renar luften i köket. Det nedsölade

filtret kan enkelt återställas till full kapacitet
genom att köras i ugnen. Så du kan vara lugn,

luften i köket är frisk och fräsch.

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de

intuitiva elektroniska kontrollerna. Justera ljuset

eller fläkthastigheten för snabb och flexibel
matlagning.

Kolfilter, modell TYPE60 Mått HXBXD, mm -395x598x300

Energieffektivitetsklass A Flödesdynamisk effektivitetsklass A

Fettfiltreringseffektivitetsklass C Belysningseffektivitetsklass D

Ljudnivå, max, dB(A) 66 Årlig energiförbrukning, kWh 44.1

Kapacitet Min/Max/Int, m3/h 224 / 603 / - Hob2Hood-koppling -

Utrymmesbesparande integration×

Låg energi, hög effekt×

Tar bort oset effektivt×

Bättre ljus mindre energi×

Fräschar snabbt upp köket×

Enkla fläktinställningar×

Typ av installation: Utdragbar
fläkt, bredd 60 cm

×

Evakueringskapacitet (hög /
låg): 603 / 224 m³ / h

×

Ljudnivå min / max / intensiv:
48 / 66 / dB(A)

×

Antal hastigheter: 3×

Typ av lampa och antal: LED
bulb, 2

×

Tryckknappstyrning med 3
hastigheter

×

Fettfiltertyp och antal: Aluminium,
2

×

Evakuering eller recirkulation
möjlig, om kolfilter (medföljer)
används

×



Tillval rostfria produkter

Inbyggnadsugn EKP721X

 – PlusSteam-funktionen ger perfekt färg och en fin yta på allt du
bakar

 – Pyrolytisk självrengörande
ugn för riktig renhet med ett knapptryck

 – Matlagningstermometer med
automatisk avstängning

 – Stor fläkt för att alltid få ett jämnt resultat

 – VelvetClosing ®-funktionen stänger luckan mjukt

Ugnsfunktion Varmluft Inbyggnadsmått H x B x
D, mm 590x560x550

Rengöring Pyrolysrengöring Färg Rostfri med Anti Finger
Print

Energiklass A+ Nettovolym, liter 71

Ugnskontroller Pop in / out vred Temperaturspann 30°C - 300°C

Den krispigaste ytan×

Självrengörande ugn, total renhet utan ansträngning×

Smart matlagningstermometer för perfekt resultat×

Allt i ugnen tillagas med ett jämnt resultat×

Stängs mjukt och tyst varje gång×

Multifunktionell ugn med
varmluft

×

Display med timer, count
up-timer och start /
stoppautomatik

×

Matlagningstermometer
med auto-off

×

Intryckbara vred×

VelvetClosing® -
mjukstängande lucka

×

Varmluftsfläkten stannar
när luckan öppnas

×

Lampan tänds när
ugnsluckan öppnas

×

Dubbla ugnslampor×

Utdragbara
bakplåtsskenor TR1LV
medföljer

×

Mikrovågsugn EMS17006OX

 – Inbyggd mikrovågsugn passar perfekt för in i köket

 – Lättanvänd mikrovågsugn
för enkel och snabb matlagning

 – Automatiskt upptiningsprogram för
ordentligt upptinad mat varje gång

 – Se klart och tydligt hur din mat tillagas

– Rätt effektnivå direkt

Installation Inbyggnad Färg Rostfri med Anti
Finger Print

Mikrovågseffekt, W 800 Grilleffekt, W 0

Inbyggnadsmått H x B x
D, mm 360x562x300

Produktmått H x B x
D, mm 371x594x296

Displaytext, färg Vit Typ av kontrollpanel Elektronisk

Passar perfekt in i ditt kök×

Få mer tid till annat med snabb och enkel matlagning×

Fortsätt bara att laga - maten är helt upptinad×

Omedelbar feedback på din matlagning×

Laga mat med automatiska program ×

Tillagningslägen:
Mikrovågor

×

Snabbstart med 30
sekunders intervaller

×

Automatiska viktstyrda
tillagningsprogram

×

Automatiskt viktstyrt
avfrostningsprogram

×

Elektronisk klocka med
timer

×

Barnlås×

Invändig belysning×

3 stycken program som
kan programmeras så att
de följer varandra
automatiskt

×

Mikrovågsugnen
signalerar då
tillagningstiden är slut

×



Tillval rostfria produkter

Kylskåp ERE3977MAX

 – I CustomFlex®-kylen kan förvaringen skräddarsys
med flyttbara fack.

– Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med
CustomFlex®.

 – MultiFlow-tekniken håller temperaturen
stabil och förhindrar att maten torkar ut.

– MaxiBox grönsakslådan ger
plats även för de största varorna

– FlexiShelf, en hel- eller halvdjup hylla för total
flexibilitet.

 – FreshBox förvarar kött och fisk på
bästa sätt med lägre temperatur.

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A++

Brutto/nettovolym, l 375 / 358
Produktmått H x B x D,
mm 1850x595x647

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm Dörrhängning Höger och

omhängbar

Min. omgivande
temperatur, °C

Avstånd till sidovägg,
mm 10

Dina ingredienser, på ditt sätt×

Justerbar förvaring med CustomFlex® ×

I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst×

Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox ×

Anpassa utrymmet med FlexiShelf ×

Skydda dina finaste livsmedel med FreshBox×

AntiFingerPrint motverkar
avtryck

×

LED-belysning×

Elektronisk styrning med
LED indikatorer

×

Multiflow - bekvämt för
dig och bra för dina
matvaror

×

Multiflow×

Shoppingfunktion×

Larm vid öppen dörr×

Belysning kyl:
Takbelysning, Invändig,
LED

×

Flaskhylla×

Frysskåp EUE2977MAX

 – I CustomFlex®-frysen kan förvaringen skräddarsys
med flyttbara fack.

– Anpassa utrymmet i frysskåpsdörren med
CustomFlex®.

– NoFrost förhindrar att is bildas i frysen.

– MaxiBox-lådan ger plats för
till och med de största varorna

 – Lådor på skenor dras ut mjukt och hålls på
plats när de är helt utdragna.

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A++

Brutto/nettovolym, l 284 / 241
Produktmått H x B x D,
mm 1850x595x647

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm Avfrostning FrostFree

Min. omgivande temperatur,
°C Avstånd till sidovägg, mm 10

Dina ingredienser, på ditt sätt×

Justerbar förvaring med CustomFlex® ×

NoFrost, för alltid ×

Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox ×

Enkel åtkomst med lådor på skenor×

FrostFree×

Elektronisk styrning med
LED

×

FastFreeze×

Snabbinfrysning med
automatisk återgång

×

Ljuslarm vid öppen dörr×

Fryslådor: 1 Maxi pull out
drawer + 4 Pull out
drawers, Transparent
plast

×

Ljuslarm vid hög
temperatur

×

Belysning: Taket, Invändig
LED

×

Högeffektiv kompressor
med variabel
effektstyrning

×



Tillval rostfria produkter

Electrolux Twin Tech® FrostFree-teknik med

FreeStore® garanterar en optimal
luftfuktighetsnivå i kylen. Matvarorna bevarar sin

fräscha smak och konsistens mycket längre tack
vare de oberoende luftkylningssystemen i kylen

och den frostfria frysen.

Med energimärkningen A++ får man en

kombination av utmärkt prestanda och mycket låg

energiförbrukning.

När din frys är full kan det vara svårt att hitta vad

man letar efter. Med SpacePlus®-lådan får du en
snabb överblick över allt däri.

Kylfrys EN3453MOX

Tack vare att luften fördelas i kylen får du en

jämnare temperatur och slipper tänka på var du
ställer dina råvaror.

Överblicka innehållet i din produkt med modern

LED-teknik. Denna energisnåla belysnings ger
dig utmärkt sikt.

Tack vare beläggningen som motverkar

fingeravtryck kan du alltid hålla dessa rostfria
dörrar helt rena. Resultatet blir en skinande yta

som påminner om ett professionellt kök.

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A++

Nettovolym kyl/frys, l 220 / 91 Produktmått H x B x D, mm 1845x595x647

Inbyggnadsmått H x B x D, mm Min. omgivande temperatur, °C 10

Avstånd till sidovägg, mm 20 Temperaturlarm -

Dörrlarm - Dörrhängning Höger och omhängbar

 

TwinTech® FrostFree med FreeStore® bevarar
smak och konsistens

×

Energibesparande och utmärkt prestanda×

Lådan som ger dig perfekt överblick×

FreeStore® - jämnare temperatur håller maten
fräsch

×

Se in i alla hörn tack vare modern LED-
belysning

×

Alltid ett professionellt utseende×

Elektronisk touchkontroll×

FreeStore™×

Funktionen Fast Freeze fryser
snabbt in matvaror

×

Shoppingfunktion×

Praktisk flaskhylla×

Fryslådor: 2 fullbreda, 1
halvdjup, Transparent plast

×

Glashyllor i frysen×

Belysning kyl: Integrerat i
kontrollpanel, Invändig, LED

×



Tillval rostfria produkter

Genom att helt skräddarsy facken inuti

diskmaskinen kan allt få plats på samma gång.
Tack vare de unika vikbara ställen och de

löstagbara korgarna kan du omorganisera inuti
maskinen så att disk i alla former och storlekar får

plats.

Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga
problem tack vare Time Manager-funktionen på

diskmaskinen som gör det möjligt att minska
programtiden med hälften.

Den här diskmaskinen börjar arbeta när du vill.
Med funktionen Fördröjd start kan du fylla den när

du vill och programmera in starttiden efter ditt
schema. Du kan fördröja starten med upp till 24

timmar.

Underbyggd diskmaskin ESF5533LOX

Vårt AutoFlex-program med smart-sensor
justerar förbrukningen av varje diskprogram efter

hur mycket disk det är och hur ren den är. Den
använder bara vad som behövs för att disken ska

bli helt ren. Inget vatten, energi eller tid går till
spillo. Bara effektivt och skinande rent, varje

gång.

AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som

avslutning på varje program. Den öppnar luckan
automatiskt 10 cm under sista delen av

programmet tills du är redo att plocka ur disken.
Ett naturligt sätt att få ut maximal prestanda av

torkningen samtidigt som man effektivt minskar
energikostnaderna.

Installation Underbyggd Ljudnivå, dB(A) 47

Energi/Disk/Tork A++ / A / A Display LED indikator

Kapacitet IEC-kuvert 13 Extra funktioner Time Manager, XtraDry

Sprayarm, typ Standard Typ av sprayarm i tak: -

Inbyggnadsmått 820-880x600x570 Typ av gångjärn Standard

Kan anpassas efter dina behov så att allt får
plats

×

Alltid ren disk när du behöver det×

Kör diskmaskinen när det passar dig×

Skinande rent i varje program×

Garanterat torr disk med automatisk AirDry-
teknik

×

Överkorg med: 2 SoftSpikes,
Fällb. kopphyllor, Handtag

×

6 program, 4 temperaturer×

Underkorg med: 2 fällbara
tallriksstöd, Handtag

×

AutoOff×

Panel med symboler×

Diskmaskin med autosensor×

Bestickkorg×

Program: AutoFlex 45°-70°, Eco
50°, Glas 45°, Intensiv 70°,
Quick 60° 30 min,
Avsköljningsprogram

×

Senare start från 1 till 24 timmar×

TimeSaver - upp till 50%
kortare disktid

×

Autosensor×

Vattensäkerhet: Hel botten och
flottör

×

Indikator för påfyllning av salt &
sköljmedel

×

Övre korgen går att justera i
höjdled, även då den är fullastad

×



TIllval integrerade produkter

Inbyggnadskyl ERC3215AOW

– A++
energieffektivitet – för fantastiska resultat och lägre driftskostnader

 – FreeStore® för jämnare
temperatur i kylen

 – SpacePlus® - mycket rymlig låda med plats
för dina frukter och grönsaker

 – Modern invändig LED-belysning -
för utmärkt överblick

 – FreshZone är 15%
kallare vilket innebär bättre förvaring för färsk fisk och kött

 – Mjukstängande system för skonsam och försiktig stängning

Installation Integrerat med Door-on
Door montering Energieffektivitetsklass A++

Brutto/nettovolym, l 314 / 310 Produktmått H x B x D,
mm 1769x556x549

Inbyggnadsmått H x
B x D, mm 1780x560x550 Dörrhängning Höger och

omhängbar

Min. omgivande
temperatur, °C 10 Avstånd till sidovägg,

mm

Kylförvaring med låg energiförbrukning från en toppresterande produkt ×

FreeStore® - jämnare temperatur håller maten fräsch×

Plats för alla dina frukter och grönsaker×

Se in i alla hörn tack vare modern LED-belysning×

Kött och fisk håller sig naturligt fräscht - dubbelt så länge×

Dörren som aldrig slår×

LED-belysning×

Elektronisk styrning med
LCD display

×

FreeStore™×

Shoppingfunktion×

Larm vid öppen dörr×

TasteGuard® luftfilter×

Semesterläge×

Belysning kyl: 1, Invändig,
Invändig, LED, Stegrande

×

Inbyggnadsfrys EUC2245AOW

 –
Energibesparande modell tack vare energieffektivitetsklass A++ med FrostFree-system

– SpacePlus®-fryslåda för enkel överblick

 – Snabbinfrysningsfunktionen bevarar dina
råvarors vitaminer, smak och konsistens

 – Ljud- och ljuslarm

 – Hållbar, energieffektiv LED-
belysning i båda facken

 – Mjukstängande system för skonsam hantering

Installation Integrerat med Door-
on Door montering Energieffektivitetsklass A++

Brutto/nettovolym, l 216 / 204 Produktmått H x B x D,
mm 1769x556x549

Inbyggnadsmått H x
B x D, mm 1780x560x550 Avfrostning FrostFree

Min. omgivande
temperatur, °C 10 Avstånd till sidovägg,

mm

Ett självklart val när det kommer till energiförbrukning och tidsbesparing×

Lådan som gör att allt syns ×

Frys in dina varor snabbt och säkert×

Känn dig säker om att maten förvaras i rätt temperatur×

Enegisnål LED-belysning som lyser upp dina matvaror×

Dörren som aldrig smaller×

FrostFree×

LCD-display×

FastFreeze×

Snabbinfrysning med
automatisk återgång

×

Larm vid öppen dörr×

Fryslådor: 5, Transparent
plast

×

Hylla med fällbar lucka(or):
2, Transparent plast

×

Larm vid hög temperatur×

Belysning: 1, Taket,
Invändig LED

×



TIllval integrerade produkter

Electrolux TwinTech® FrostFree-teknik garanterar

en optimal luftfuktighetsnivå i kylen. Matvarorna
bevarar sin fräscha smak och konsistens mycket

längre tack vare de oberoende
luftkylningssystemen i kylen och den frostfria

frysen.

Tack vare att luften fördelas i kylen får du en

jämnare temperatur och slipper tänka på var du
ställer dina råvaror.

Kylen är utrustad med FreshZone - en

lågtemperaturlåda som håller en lägre temperatur

än resten av kylen. Förläng hållbarheten på till
exempel kött och fisk genom att förvara det här.

Inbyggnadskylfrys ENN2854COW

Ställ in funktioner och ändra temperaturen snabbt
med hjälp av de precisa touchkontrollerna. LCD-

displayen är tydlig och enkel att använda,
samtidigt som den stilrena designen ger en

premiumkänsla som sprider sig i hela köket.

Snabbinfrysningsfunktionen ActionFreeze
bevarar matens smak, vitaminer och konsistens

tack vare en snabb infrysning.

Med energimärkningen A++ får man en
kombination av utmärkt prestanda och mycket

låg energiförbrukning.

Installation Integrerat med
glidskenor Energieffektivitetsklass A++

Nettovolym kyl/frys, l 192 / 61 Produktmått H x B x D, mm 1772x540x549

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm 1780x560x550 Min. omgivande temperatur,

°C 10

Avstånd till sidovägg, mm Temperaturlarm Ljus och ljudlarm

Dörrlarm Ljus och ljudlarm Dörrhängning Höger och
omhängbar

TwinTech® FrostFree bevarar smak och
konsistens

×

FreeStore® - jämnare temperatur håller maten
fräsch

×

Håll kött och fisk fräscha längre - upp till
dubbla hållbarhetstiden

×

Stilrena touchkontroller×

Snabbinfrysta godsaker×

Kylförvaring med låg energiförbrukning med
en toppresterande produkt

×

Elektronisk styrning×

Elektronisk styrning med LCD
display

×

FreeStore™×

Funktionen Fast Freeze fryser
snabbt in matvaror

×

Shoppingfunktion×

Larm vid hög temperatur×

Larm vid öppen dörr×

Ljus -och ljudlarm för öppen
dörr och hög temperatur

×

TasteGuard® luftfilter×

Semesterfunktion×

Fryslådor: 3, Transparent plast×

FreshZone® lågtemperaturlåda×

Separat styrning för frysen och
kylen

×

Glashyllor i frysen×

Belysning kyl: 1, Invändig,
Invändig, LED, Stegrande

×



TIllval integrerade produkter

Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga
problem tack vare Time Manager-funktionen på

diskmaskinen som gör det möjligt att minska
programtiden med hälften.

Den här diskmaskinen börjar arbeta när du vill.

Med funktionen Fördröjd start kan du fylla den när
du vill och programmera in starttiden efter ditt

schema. Du kan fördröja starten med upp till 24
timmar.

Integrerad diskmaskin ESL5335LO

Vårt AutoFlex-program med smart-sensor
justerar förbrukningen av varje diskprogram efter

hur mycket disk det är och hur ren den är. Den
använder bara vad som behövs för att disken ska

bli helt ren. Inget vatten, energi eller tid går till

spillo. Bara effektivt och skinande rent, varje
gång.

Installation Helintegrerad Ljudnivå, dB(A) 45

Energi/Disk/Tork A++ / A / A Display LED-display, 3 tecken

Kapacitet IEC-kuvert 13 Extra funktioner Time Manager, XtraDry

Sprayarm, typ Standard Typ av sprayarm i tak: -

Inbyggnadsmått 820-880x600x550 Typ av gångjärn Sliding Door

Alltid ren disk när du behöver det×

Kör diskmaskinen när det passar dig×

Skinande rent i varje program×

Överkorg med: 2 SoftSpikes,
Fällb. kopphyllor, Handtag

×

6 program, 4 temperaturer×

Underkorg med: 2 fällbara
tallriksstöd, Handtag

×

AutoOff×

Panel med symboler×

Beam on Floor×

Diskmaskin med autosensor×

Bestickkorg×

Program: AutoFlex 45°-70°, Eco
50°, Glas 45°, Intensiv 70°,
Quick 60° 30 min,
Avsköljningsprogram

×

Senare start från 1 till 24 timmar×

TimeSaver - upp till 50%
kortare disktid

×

Autosensor×

Sliding Door×

Vattensäkerhet: Hel botten och
flottör

×

Indikator för påfyllning av salt &
sköljmedel

×

Övre korgen går att justera i
höjdled, även då den är fullastad

×



Tvätt utrustning

Tvättmaskin EW6F5247G1

 Standard

 – SensiCare-systemet justerar programlängden efter
tvättmängden och använder mindre vatten och energi

 – Programtiden justeras automatiskt efter
tvättmängden, vilket gör att dina kläder aldrig tvättas för länge.

 – Varje fiber nås för att bibehålla
mjukheten och den fräscha doften.

– Ångan tar bort bakterier och allergener från
dina plagg.

– Njut av effektivitet i varje tvätt med tvättprogram som
anpassas efter ditt schema - du sparar både tid och energi.

– Med den fördröjda startfunktionen kan du ställa in
när tvätten ska starta så att det passar dig.

Display Medium LED Tvättkapacitet, kg 7

Max centrifugering, v/m 1400 Energiklass A+++

Motorsystem Standard Max djup, mm 600

Produktmått H x B x D,
mm 850x600x575 Restfuktighet efter centrifugering

% 52

Dina kläder tvättas med omsorg×

Anpassad tvättning på kortare tid×

Varje fiber behandlas och plaggen blir mjukare×

Tillsätt ånga för att få det riktigt rent ×

Mindre energi, mer tid ×

Rena kläder när det passar dig ×

Fördröjd start×

TimeManager®×

Balanskontroll×

Sköljning med
skumavkänning

×

Anpassar
tvättprogrammen efter
mängden tvätt

×

Barnlås×

Översvämningsskydd×

Tvättkapacitet: 7 kg×

Energiklass: A+++×

Torktumlare EW6C528P5

 Standard

– PerfectCare 600 -torktumlare med SensiCare
System identifierar fuktnivån för varje tvätt med specialsensorer och justerar torktiden
därefter

– Fuktigheten i varje tvätt mäts och torktiden justeras därefter
så att kläderna skyddas mot överhettning.

 – Välj när torkningen ska börja för att du ska kunna plocka ur
tvätten när det passar dig.

 – Torktumlarens lucka är utformad att
passa in perfekt med dina andra maskiner.

– Till och med dina ömtåliga plagg kan
torkas i vår torktumlare, då med mindre värme.

 – Den extra stora luckan på vår torktumlare gör det
enkelt att stoppa i och ta ur plaggen.

Torkteknik Kondens Invändig belysning Nej

Kapacitet tork bomull, kg 8.0 Energiklass B

Kondensationseffektivitetsklass B Max djup, mm 659

Produktmått H x B x D, mm 850x596x630 Volym vattenbehållare, l 5.28

Dina kläder torkade med omsorg ×

Mindre tid, mer klädvård ×

Din stil, ditt schema×

Justera luckans öppning så den passar dig×

Ömtåliga plagg kan nu torkas skonsamt ×

Dina plagg torkas utan problem×

Tumlare med elektronisk
fuktavkänning,
programmet avslutas
automatiskt

×

Displaytyp: Touch LCD×

Invertermotor×

Fördröjd start×

Reverserande trumgång
håller isär kläderna och
motverkar skrynklor

×

Medföljande tillbehör:
Avloppsslang

×

Tidsstyrda torkprogram
som tillägg till de
automatiska

×

Speciella torkprogram:
Bedlinen, Cotton Eco,
Cottons, Delicates, Denim,
Duvet, Easy Iron, Mix,
Refresh, Shirts, Sport,
Synthetics

×



Tvätt utrustning

Tvättmaskin EW6F5248G3

 Tillval

 – SensiCare-systemet justerar programlängden efter
tvättmängden och använder mindre vatten och energi

 – Programtiden justeras automatiskt efter
tvättmängden, vilket gör att dina kläder aldrig tvättas för länge.

 – Varje fiber nås för att bibehålla
mjukheten och den fräscha doften.

– Ångan tar bort bakterier och allergener från
dina plagg.

– Njut av effektivitet i varje tvätt med tvättprogram som
anpassas efter ditt schema - du sparar både tid och energi.

– Med den fördröjda startfunktionen kan du ställa in
när tvätten ska starta så att det passar dig.

Display Medium LED Tvättkapacitet, kg 8

Max centrifugering, v/m 1400 Energiklass A+++ -
20%

Motorsystem Inverter Max djup, mm 600

Produktmått H x B x D,
mm 850x600x575 Restfuktighet efter

centrifugering % 52

Dina kläder tvättas med omsorg×

Anpassad tvättning på kortare tid×

Varje fiber behandlas och plaggen blir mjukare×

Tillsätt ånga för att få det riktigt rent ×

Mindre energi, mer tid ×

Rena kläder när det passar dig ×

Fördröjd start×

TimeManager®×

Balanskontroll×

Sköljning med
skumavkänning

×

Anpassar
tvättprogrammen efter
mängden tvätt

×

Barnlås×

Översvämningsskydd×

Tvättkapacitet: 8 kg×

Energiklass: A+++-20%×

Torktumlare EW7H428R2

 Tillval

 – Med GentleCare-systemet känns dina kläder som
nya längre

 – Genom att torka plaggen i en lägre temperatur, håller de
längre och utsätts inte för onödig värme.

– Fuktigheten i varje tvätt mäts och torktiden justeras därefter
så att kläderna skyddas mot överhettning.

 – Våra filter är enkla att
rengöra och gör att man kan garantera en effektiv luftcirkulation och jämn
energiförbrukning under torkning.

 – Trumman går fram och tillbaka under torkningen vilket
gör att plaggen inte vrids eller trasslar in sig lika mycket.

 – Välj när torkningen ska börja för att du ska kunna plocka ur
tvätten när det passar dig.

Torkteknik Värmepump Invändig belysning Nej

Kapacitet tork bomull, kg 8.0 Energiklass A+

Kondensationseffektivitetsklass B Max djup, mm 662

Den svala nyheten, bevarad längre×

Lägre värme, mer klädvård×

Mindre tid, mer klädvård ×

Effektiv luftcirkulation, konsekvent energiförbrukning×

Mindre vridning och trassel×

Din stil, ditt schema×

Tumlare med elektronisk
fuktavkänning,
programmet avslutas
automatiskt

×

Displaytyp: Touch LCD×

Fördröjd start×

Reverserande trumgång
håller isär kläderna och
motverkar skrynklor

×

Medföljande tillbehör:
Avloppsslang

×

Tidsstyrda torkprogram
som tillägg till de
automatiska

×

Speciella torkprogram:
Bedlinen, Cotton ECO,
Delicates, Denim, Easy
iron, Mix, Silk, Time, Wool

×


