
 

 

 

 

 

Twoja kuchnia 
z przedłużoną gwarancją

Przy zakupie 2 urządzeń  
do zabudowy marki Electrolux  
otrzymasz 2 lata dodatkowej gwarancji 
(łącznie 4 lata), a wybierając 3 produkty 
promocyjne – aż 3 lata (łącznie 5 lat).



ALL IN 1

FRESH
ZONE®

STOP
+ GO

Piekarniki

Klasa energetyczna

Płyty grzejne

Zmywarki

Okapy

Chłodziarko-zamrażarki

Ekspres do kawy

Kuchenka mikrofalowa

Funkcja pary Oświetlenie LED

2 filiżanki kawy

Mikrofale

Klasa energetyczna A-30%

Klasa energetyczna A-20%

Klasa energetyczna A-10%

Klasa energetyczna A

Klasa energetyczna A+++

Klasa energetyczna A++

Klasa energetyczna A+

Grill Strefa FreshZone

1 filiżanka kawy

Mikrofale + grill

Para + termoobieg System TwinTech

Funkcja gorącej wody

Program Automatyczny

Funkcja szybkiego mrożenia

Dzbanek

Grill

Funkcja pary

Wysokość

Wybór smaku kawy

Sterowanie elektroniczne

Sterowanie elektroniczne

Bezpieczne w dotyku drzwi

Podwójny grill

Mikrofale + grill

Czyszczenie pyrolityczne

Multitab

Satelitarne ramię natryskowe

Wyjątkowo cicha

Beam on floor  
(świetlny wskaźnik pracy)

Program Szybki

Funkcja opóźnionego startu

Automatyczne wyłączanie

Oświetlenie wnętrza

Pojemność XXL 

Program Automatyczny

AquaControl

Program Intensywny

Grill + nawiew

Mikrofale

Stal nierdzewna z powłoką  
Antifingerprint

Termoobieg

Termosonda

Grzałka górna

Grzałka dolna

Indukcja

Funkcja OptiHeat

Funkcja Stop&Go

Funkcja oszczędzania energii  
EcoTimer™

Stoper

Sterowanie dotykowe  
Touch Control

Palnik typu potrójna korona (Wok)

Zintegrowana zapalarka

Funkcja mostka

Łatwe czyszczenie

Zabezpieczenie przed dziećmi

Tryb wywiewowy

Tryb recyrkulacyjny

Oświetlenie halogenowe

Sterowanie elektroniczne

Electrolux Ikony



Zintensyfikuj smak potraw z technologią SousVide

Funkcja SousVide daje możliwość przyrządzania mięs, 
ryb, owoców morza, warzyw oraz owoców w niskiej 
temperaturze, przy udziale pary.

Wcześniej zamarynowane i doprawione produkty 
zamyka się w woreczkach próżniowych za pomocą 
szuflady CombiVac. Tak przygotowane i ugotowane 
potrawy wyróżniają się głębokim smakiem, aromatem 
oraz idealną konsystencją, a przy tym zachowują  
większą ilość wartości odżywczych.

Delikatny proces gotowania w niskiej temperaturze 
zapobiega przypadkowemu przypaleniu, przegotowaniu 
czy wysuszeniu potraw. Co więcej, produkty kulinarne 
mogą być wstępnie przygotowane w dowolnym  
czasie, przechowywane w próżniowych opakowaniach  
i ostatecznie przygotowane bezpośrednio  
przed podaniem.

Oznacza to oszczędność czasu oraz miejsca 
potrzebnego do przechowywania produktów 
spożywczych w lodówce.

Gotowanie Technologia SousVide
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Gotowanie Piekarniki

Nazwa modelu EOB8956VAX 

Kod produktu (PNC) 944 184 397 

Marka Electrolux

Produkt piekarnik

Zużycie energii – klasa energetyczna A-20%*

Tryb pracy wielofunkcyjny

Zużycie energii – tryb statyczny (kW/h) 0,99

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny 
(kW/h)

0,79

Pojemność (l) 73

Rozmiar komory piekarnika duży

Czas pieczenia  
w trybie statycznym (min.)

53

Czas pieczenia  
w trybie wielofunkcyjnym (min.)

48

Poziom hałasu (dB (A)) 50

Pobór mocy w trybie oczekiwania (W) 0,99

Największa wewnętrzna  
powierzchnia (cm²)

1424

Rodzaj instalacji do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm) 594 x 594 x 567

Waga netto (kg) 44

CENA PROMOCYJNA:  6 299,00 PLN CENA PROMOCYJNA:  16 999,00 PLN

EOB8956VAX EVD29900AX

*   O 20% większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych 
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC

Szuflada CombiVac  
Szuflada do pakowania próżniowego CombiVac umożliwia 
zastosowanie profesjonalnej metody gotowania SousVide 
w domu. Doskonale zachowuje smak, wilgotność i wartości 
odżywcze potraw. 

•   Skuteczność pakowania próżniowego na poziomie 99,9%  
z czujnikiem poziomu próżni

•   Wyświetlacz LCD ze sterowaniem dotykowym  
dla precyzyjnej kontroli

•   Możliwość próżniowego pakowania płynów – sposób  
na szybkie marynowanie

•   7 programów – szeroki wybór dla różnych typów produktów

SousVide – krok po kroku

4. Zrób wrażenie
Serwuj delikatne dania o intensywnym smaku

3. Ugotuj na parze
Umieść w piekarniku CombiSteam i wybierz 
funkcję SousVide

2. Zapakuj
Zapakuj próżniowo, za pomocą szuflady  
do pakowania próżniowego CombiVac

1. Przygotuj
Umyj, posiekaj składniki i przypraw potrawę

SousVide w Twoim domu
Rewolucyjny w dziedzinie codziennego gotowania  
piekarnik parowy CombiSteam SousVide wraz z szufladą  
CombiVac pozwalają na korzystanie z metody SousVide  
we własnym domu.

•   Funkcje parowe – gotowanie na parze oraz pieczenie  
z udziałem pary dla osiągania doskonałych rezultatów

•   Termosonda, która precyzyjnie kontroluje temperaturę 
pieczonego mięsa

•  Kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT z menu w języku polskim
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Gotowanie Piekarniki

Smak jak z restauracji – bez ciężkiej pracy szefa kuchni
Szefowie kuchni korzystają z kombinacji pary i gorącego 
powietrza, dzięki czemu osiągają idealny smak potraw. 
CombiSteam Deluxe z dostępem do trzech różnych poziomów 
wykorzystania pary pozwoli Ci na to samo.

•   Dotykowy wyświetlacz z tekstowo-graficznym menu,  
funkcjami pomocy i 20 ulubionymi programami

•   UltraFanPlus z nowym systemem obiegu powietrza  
dla zapewnienia równomiernych efektów pieczenia

•   Termosonda, która precyzyjnie kontroluje temperaturę 
pieczonego mięsa

Profesjonalne standardy czystości bez szorowania 
Spopielenie tłuszczu i zanieczyszczeń w temperaturze 500°C  
w procesie pyrolizy ułatwia utrzymanie piekarnika w czystości 
bez stosowania detergentów.

•   Lider oszczędności – o 30% mniejsze zużycie energii niż  
w urządzeniach klasy A

•   Wyświetlacz dotykowy – wszystkie potrzebne funkcje  
na wyciągnięcie palca (w tym przycisk „Ulubiony”)

•     UltraFanPlus z nowym systemem obiegu powietrza  
dla zapewnienia równomiernych efektów pieczenia

Nazwa modelu EOB8851AAX

Kod produktu (PNC) 944 184 327

Marka Electrolux

Produkt piekarnik

Zużycie energii – klasa energetyczna A-20%*

Tryb pracy wielofunkcyjny

Zużycie energii – tryb statyczny (kW/h) 0,99

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny 
(kW/h)

0,89

Pojemność (l) 73

Rozmiar komory piekarnika duży

Czas pieczenia  
w trybie statycznym (min.)

53

Czas pieczenia  
w trybie wielofunkcyjnym (min.)

45

Poziom hałasu (dB (A)) 50

Pobór mocy w trybie oczekiwania (W) 0,99

Największa wewnętrzna  
powierzchnia (cm²)

1424

Rodzaj instalacji do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm) 594 x 594 x 567

Waga netto (kg) 42

Nazwa modelu EOC5751AAX

Kod produktu (PNC) 944 184 360

Marka Electrolux

Produkt piekarnik

Zużycie energii – klasa energetyczna A-30%*

Tryb pracy wielofunkcyjny

Zużycie energii – tryb statyczny (kW/h) 0,89

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny 
(kW/h)

0,69

Pojemność (l) 74

Rozmiar komory piekarnika duży

Czas pieczenia  
w trybie statycznym (min.)

51

Czas pieczenia  
w trybie wielofunkcyjnym (min.)

43

Poziom hałasu (dB (A)) 44

Pobór mocy w trybie oczekiwania (W) 0,99

Największa wewnętrzna  
powierzchnia (cm²)

1424

Rodzaj instalacji do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm) 594 x 594 x 567

Waga netto (kg) 40

CENA PROMOCYJNA:  4 999,00 PLN CENA PROMOCYJNA:  2 799,00 PLN

EOB8851AAX EOC5751AAX

*  O 20% większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych 
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC

*  O 30% większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych 
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC
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Gotowanie Piekarniki

Chłodny w dotyku front piekarnika z myślą  
o bezpieczeństwie użytkownika 
Cztery szyby oraz doskonały system izolacji gwarantują chłodny 
front bez względu na temperaturę wnętrza piekarnika.

•   Wyświetlacz dotykowy – wszystkie potrzebne funkcje  
na wyciągnięcie palca (w tym przycisk „Ulubiony”)

•    UltraFanPlus z nowym systemem obiegu powietrza  
dla zapewnienia równomiernych efektów pieczenia

•   Powłoka katalityczna ułatwiająca czyszczenie piekarnika
•   Prowadnice teleskopowe dla bezpieczeństwa i wygody
•   System VelvetClosing® zapewniający delikatne zamykanie drzwi

EOA5751AAX

Nazwa modelu EOA5751AAX

Kod produktu (PNC) 944 184 351 

Marka Electrolux

Produkt piekarnik

Zużycie energii – klasa energetyczna A-30%*

Tryb pracy wielofunkcyjny

Zużycie energii – tryb statyczny (kW/h) 0,89

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny 
(kW/h)

0,69

Pojemność (l) 74

Rozmiar komory piekarnika duży

Czas pieczenia  
w trybie statycznym (min.)

48

Czas pieczenia  
w trybie wielofunkcyjnym (min.)

42

Poziom hałasu (dB (A)) 47

Pobór mocy w trybie oczekiwania (W) 0,99

Największa wewnętrzna  
powierzchnia (cm²)

1424

Rodzaj instalacji do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm) 594 x 594 x 567

Waga netto (kg) 39,5

CENA PROMOCYJNA:  2 199,00 PLN

*  O 30% większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych 
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC

Potrawy niczym od szefa kuchni
Termosonda umożliwi Ci precyzyjną kontrolę temperatury 
pieczonego mięsa. Po prostu ustaw pożądaną temperaturę  
i czekaj na moment, gdy piekarnik sam się wyłączy.

•   Panel sterowania z wyświetlaczem LED i chowanymi pokrętłami
•   UltraFanPlus z nowym systemem obiegu powietrza  

dla zapewnienia równomiernych efektów pieczenia
•   Powłoka katalityczna ułatwiająca czyszczenie piekarnika
•   Prowadnice teleskopowe dla bezpieczeństwa i wygody
•   System VelvetClosing® zapewniający delikatne zamykanie drzwi

EOA5551AAX

Nazwa modelu EOA5551AAX

Kod produktu (PNC) 944 184 135

Marka Electrolux

Produkt piekarnik

Zużycie energii – klasa energetyczna A-20%*

Tryb pracy wielofunkcyjny

Zużycie energii – tryb statyczny (kW/h) 0,89

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny 
(kW/h)

0,79

Pojemność (l) 74

Rozmiar komory piekarnika duży

Czas pieczenia  
w trybie statycznym (min.)

48

Czas pieczenia  
w trybie wielofunkcyjnym (min.)

43

Poziom hałasu (dB (A)) 47

Pobór mocy w trybie oczekiwania (W) 0,99

Największa wewnętrzna  
powierzchnia (cm²)

1424

Rodzaj instalacji do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm) 594 x 594 x 567

Waga netto (kg) 38,5

CENA PROMOCYJNA:  1 899,00 PLN

*  O 20% większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych 
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC
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Gotowanie Piekarniki

Wszechstronność, jakiej wymagają profesjonalni 
szefowie kuchni
Piekarnik zapewnia wszechstronność, jakiej wymagają 
profesjonalni szefowie kuchni. Oferuje 74 litry pojemności, 
największą dostępną na rynku blachę i 9 poziomów 
umieszczania potraw.

•   Stalowy panel sterowania z wyświetlaczem LED i chowanymi 
pokrętłami – pełne sterowanie czasem pracy

•   UltraFanPlus z nowym systemem obiegu powietrza  
dla zapewnienia równomiernych efektów pieczenia

•   Prowadnice teleskopowe dla bezpieczeństwa i wygody
•   System VelvetClosing® zapewniający delikatne zamykanie drzwi

EOB3450AAX

Nazwa modelu EOB3450AAX

Kod produktu (PNC) 949 716 235 

Marka Electrolux

Produkt piekarnik

Zużycie energii – klasa energetyczna A-10%*

Tryb pracy wielofunkcyjny

Zużycie energii – tryb statyczny (kW/h) 0,89

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny 
(kW/h)

0,88

Pojemność (l) 74

Rozmiar komory piekarnika duży

Czas pieczenia  
w trybie statycznym (min.)

43

Czas pieczenia  
w trybie wielofunkcyjnym (min.)

41

Poziom hałasu (dB (A)) 43

Pobór mocy w trybie oczekiwania (W) 0,99

Największa wewnętrzna  
powierzchnia (cm²)

1424

Rodzaj instalacji do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm) 594 x 594 x 567

Waga netto (kg) 33,6

CENA PROMOCYJNA:  1 499,00 PLN

*  O 10% większa efektywność energetyczna w porównaniu do klasy A (1,00 kWh) dla dużych 
piekarników (≥ 65 l), mierzona zgodnie z dyrektywą UE 2002/40/EC
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Gotowanie Urządzenia kompaktowe

EVY7800AAX

Kompaktowy piekarnik z funkcją mikrofali
Kompaktowy piekarnik oferuje możliwość tradycyjnego pieczenia 
i gotowania za pomocą mikrofal. Oprócz tego, urządzenie 
doskonale komponuje się z innymi urządzeniami marki Electrolux.

•   Chłodny w dotyku front piekarnika z myślą o bezpieczeństwie
•   Intuicyjna obsługa – bezpośredni dostęp do trybu mikrofal
•   90 programów z automatyką wagową dla wygody użytkownika
•   Pieczenie w niskiej temperaturze – sposób na soczyste  

i delikatne mięso

Nazwa modelu EVY7800AAX

Kod produktu (PNC) 944 066 048

Marka Electrolux

Produkt piekarnik z funkcją mikrofal

Moc grilla (W) 1900

Moc mikrofal (W) 1000

Funkcje
11 w tym termoobieg,

 pieczenie w niskiej temperaturze,
 rozmrażanie, szybkie nagrzewanie

Automatyczne programy 90

Pojemność (l) 43

Wyświetlacz tekstowy

Poziom hałasu (dB (A)) 53

Rodzaj instalacji do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm) 455 x 594 x 567

Waga netto (kg) 41

CENA PROMOCYJNA:  3 999,00 PLN

EVY9841AAX

Piekarnik parowy 3w1
Szefowie kuchni wykorzystują technikę pieczenia łączącą parę  
z gorącym powietrzem, dzięki której zwyczajne składniki 
zmieniają się w niezwykłe potrawy. To rozwiązanie znalazło 
zastosowanie w piekarniku parowym CombiSteam DeLuxe.

•   Automatyczny wybór ustawień za pośrednictwem dotykowego 
wyświetlacza LCD

•   Termosonda, która precyzyjnie kontroluje temperaturę 
pieczonego mięsa

•   System VelvetClosing® zapewniający delikatne zamykanie drzwi

Nazwa modelu EVY9841AAX

Kod produktu (PNC) 944 066 103

Marka Electrolux

Produkt piekarnik

Zużycie energii – klasa energetyczna A-20%*

Tryb pracy wielofunkcyjny

Zużycie energii – tryb statyczny (kW/h) 0,87

Zużycie energii – tryb wielofunkcyjny 
(kW/h)

0,64

Pojemność (l) 43

Rozmiar komory piekarnika średni

Czas pieczenia  
w trybie statycznym (min.)

50

Czas pieczenia  
w trybie wielofunkcyjnym (min.)

51

Poziom hałasu (dB (A)) 49

Pobór mocy w trybie oczekiwania (W) 0,99

Największa wewnętrzna  
powierzchnia (cm²)

1424

Rodzaj instalacji do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm) 455 x 594 x 567

Waga netto (kg) 34,8

CENA PROMOCYJNA:  4 099,00 PLN

*  O 20% większa efektywność energetyczna w porównaniu do standardu klasy A



Gotowanie Urządzenia kompaktowe

Dotyk luksusu
W pełni automatyczny kompaktowy ekspres ciśnieniowy  
z wbudowanym młynkiem abyś cieszył się aromatem świeżo 
mielonej kawy. Ten nowoczesny ekspres do kawy wniesie  
do Twojej kuchni dyskretny dotyk luksusu. Będzie przy tym 
idealnie pasował do innych urządzeń do zabudowy. 

•   Spieniacz mleka dla smakoszy cappuccino
•   Komfort obsługi dzięki sterowaniu dotykowemu Touch Control
•   6 poziomów intensywności kawy dla najbardziej wymagających
•   Dwa oddzielne podgrzewacze: na kawę i na gorącą wodę

Swoboda gotowania niemal bez ograniczeń
Dzięki funkcjom rozmrażania, podgrzewania, grillowania  
i gotowania ta uniwersalna kuchenka mikrofalowa pozwoli  
Ci stawić czoła każdemu wyzwaniu kulinarnemu.

•   Gotuj bez zastanowienia za pomocą programów 
automatycznych 

•   Program automatycznego rozmrażania umożliwiający  
dokładne rozmrażanie żywności

•   Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi masz precyzyjną  
informację o wybranych ustawieniach

EBC54523AX EMT25207OX

Nazwa modelu EBC54523AX

Kod produktu (PNC) 942 401 207

Marka Electrolux

Produkt ekspres do kawy

Typ oświetlenia LED

Rodzaj instalacji do zabudowy

Rodzaj ekspresu automat

Ciśnienie (barów) 15

Wyposażenie
dzbanek termiczny (6 filiżanek),

spieniacz do mleka

Automatyczne funkcje
cappuccino, espresso, duża kawa,  

gorąca woda i para

Pojemność zbiornika wody (l) 1,8

Maks. porcja kawy w młynku (g) 200

Wymiary W x S x G (mm) 455 x 594 x 361

Powłoka Antifingerprint

Model EMT25207OX

Kod produktu (PNC) 947 607 348

Marka Electrolux

Produkt kuchenka mikrofalowa

Tryb pracy grill, mikrofale, mikrofale i grill

Czas rozmrażania program uniwersalny

Funkcje rozmrażania wg. wagi program automatyczny

Moc grilla (W) 1000

Liczba poziomów mocy 8

Rodzaj instalacji do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm) 389 x 596 x 400

CENA PROMOCYJNA:  6 999,00 PLN CENA PROMOCYJNA:  1 399,00 PLN
9
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Gotowanie Płyty grzejne

EHI8550FOK

CENA PROMOCYJNA:  4 249,00 PLN

STOP
+ GO

InifinitePure – dyskretna elegancja
Płyta skrywa podświetlenia, gdy nie są Ci potrzebne – widać 
tylko przycisk mocy i czystą czerń szkła.

•   Technologia indukcyjna z bezpieczną w dotyku i łatwą  
w czyszczeniu powierzchnią

•   Wyświetlacz na płycie grzejnej dla zapewnienia szybkiego 
dostępu do elementów sterujących

Nazwa modelu EHD8740FOK

Kod produktu (PNC) 949 596 055

Typ płyty w pełni indukcyjna

Ramka –

Typ obramowania 1 fazowana krawędź

Kolor szkła czarny

Rodzaj sterowania elektroniczne suwakowe

Funkcje sterowania

sygnał dźwiękowy, automatyka
zagotowania, Booster, zabezpieczenie 

przed dziećmi, stoper, EcoTimer™, 
blokada ustawień, minutnik,  

Stop&Go, Timer

Zintegrowana zapalarka –

Ruszt –

Zabezpieczenia płyty automatyczne wyłączanie 

Lewe przednie pole grzejne indukcyjne

Lewe przednie pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 210mm

Lewe tylne pole grzejne indukcyjne

Lewe tylne pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 210mm

Środkowe przednie pole grzejne –

Środkowe przednie pole grzejne (średnica) –

Środkowe tylne pole grzejne –

Środkowe tylne pole grzejne (średnica) –

Prawe przednie pole grzejne indukcyjne

Prawe przednie pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 210mm

Prawe tylne pole grzejne indukcyjne

Prawe tylne pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 210mm

Całkowity pobór mocy (W) 7400

Całkowita moc palników (W) –

Napięcie (V) 220-240

Rodzaj instalacji do zabudowy

Szerokość (mm) 780

Głębokość (mm) 520

Wysokość w zabudowie (mm) 50

Szerokość wycięcia (mm) 750

Głębokość wycięcia (mm) 490

CENA PROMOCYJNA:  3 699,00 PLN

EHD8740FOK

STOP
+ GO

Nazwa modelu EHI8550FOK

Kod produktu (PNC) 949 596 286

Typ płyty w pełni indukcyjna

Ramka – 

Typ obramowania 1 fazowana krawędź

Kolor szkła czarny

Rodzaj sterowania elektroniczne suwakowe 

Funkcje sterowania

funkcja mostka, sygnał dźwiękowy, 
automatyka zagotowania, zabezpieczenie 

przed dziećmi, EcoTimer™, blokada 
ustawień, Stop&Go, Timer, Booster, zegar, 

funkcja zliczania czasu

Zintegrowana zapalarka –

Ruszt –

Zabezpieczenia płyty automatyczne wyłączanie

Lewe przednie pole grzejne indukcyjne

Lewe przednie pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 210mm

Lewe tylne pole grzejne indukcyjne

Lewe tylne pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 210mm

Środkowe przednie pole grzejne indukcyjne

Środkowe przednie pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 210mm 

Środkowe tylne pole grzejne –

Środkowe tylne pole grzejne (średnica) –

Prawe przednie pole grzejne indukcyjne

Prawe przednie pole grzejne (średnica) 1400 / 2500W / 145mm

Prawe tylne pole grzejne indukcyjne

Prawe tylne pole grzejne (średnica) 1800 / 2800W / 180mm

Całkowity pobór mocy (W) 7400

Całkowita moc palników (W) –

Napięcie (V) 220-240

Rodzaj instalacji do zabudowy

Szerokość (mm) 780

Głębokość (mm) 520

Wysokość w zabudowie (mm) 50

Szerokość wycięcia (mm) 750

Głębokość wycięcia (mm) 490

Płyta grzejna, która pozwoli Ci uwolnić kreatywność
Płyta indukcyjna Infinite zapewnia maksymalną swobodę 
gotowania. Można postawić na niej w dowolnym miejscu 
naczynia o różnym kształcie i wielkości – wystarczy,  
że zakryją jedno z pięciu widocznych oznaczeń.

•   Technologia indukcyjna z bezpieczną w dotyku i łatwą  
w czyszczeniu powierzchnią

•   W pełni intuicyjne sterowanie: wystarczy dotknąć  
lub przesunąć palcem



11

Gotowanie Płyty grzejne

Płyta grzejna, która uwalnia Twoją kreatywność
Płyta indukcyjna Infinite® zapewnia maksymalną swobodę. 
Dodatkowo dzięki pełnemu zintegrowaniu z blatem zapewnia 
idealnie płaską powierzchnię.

•   Funkcja zwiększenia mocy umożliwiająca przyspieszenie 
gotowania

•   Technologia indukcyjna z bezpieczną w dotyku i łatwą  
w czyszczeniu powierzchnią

Nazwa modelu EHL6740IOK

Kod produktu (PNC) 949 596 119

Typ płyty w pełni indukcyjna

Ramka –

Typ obramowania bez szlifu

Kolor szkła czarny

Rodzaj sterowania elektroniczne dotykowe

Funkcje sterowania

funkcja mostka, sygnał dźwiękowy, 
automatyka gotowania,  

zabezpieczenie przed dziećmi, stoper, 
EcoTimer™, blokada ustawień,  

minutnik, Stop&Go

Zintegrowana zapalarka –

Ruszt –

Zabezpieczenia płyty automatyczne wyłączanie

Lewe przednie pole grzejne indukcyjne

Lewe przednie pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 180x210mm

Lewe tylne pole grzejne indukcyjne

Lewe tylne pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 180x210mm

Środkowe przednie pole grzejne –

Środkowe przednie pole grzejne (średnica) –

Środkowe tylne pole grzejne –

Środkowe tylne pole grzejne (średnica) –

Prawe przednie pole grzejne indukcyjne

Prawe przednie pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 180x210mm

Prawe tylne pole grzejne indukcyjne

Prawe tylne pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 180x210mm

Całkowity pobór mocy (W) 7400

Całkowita moc palników (W) –

Napięcie (V) 220-240

Rodzaj instalacji do zabudowy

Szerokość (mm) 580

Głębokość (mm) 510

Wysokość w zabudowie (mm) 59

Szerokość wycięcia (mm) 560

Głębokość wycięcia (mm) 490

CENA PROMOCYJNA:  3 299,00 PLN

EHL6740IOK

STOP
+ GO

Płyta grzejna, która uwalnia Twoją kreatywność
Płyta indukcyjna Infinite zapewnia swobodę korzystania z różnej 
wielkości naczyń. Wystarczy, że dno naczynia zakryje jedno  
z czterech widocznych oznaczeń.

•   Technologia indukcyjna z bezpieczną w dotyku i łatwą  
w czyszczeniu powierzchnią

•   Intuicyjna obsługa dzięki obrotowo-suwakowemu interfejsowi 
ze wskaźnikami mocy grzania

Nazwa modelu EHL6740FOK

Kod produktu (PNC) 949 596 049

Typ płyty w pełni indukcyjna

Ramka –

Typ obramowania 1 fazowana krawędź

Kolor szkła czarny

Rodzaj sterowania elektroniczne dotykowe

Funkcje sterowania

funkcja mostka, sygnał dźwiękowy, 
automatyka gotowania, Booster, 

zabezpieczenie przed dziećmi, stoper, 
EcoTimer™, blokada ustawień,  

minutnik, Stop&Go, Timer

Zintegrowana zapalarka –

Ruszt –

Zabezpieczenia płyty automatyczne wyłączanie 

Lewe przednie pole grzejne indukcyjne

Lewe przednie pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 180x210mm

Lewe tylne pole grzejne indukcyjne

Lewe tylne pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 180x210mm

Środkowe przednie pole grzejne –

Środkowe przednie pole grzejne (średnica) –

Środkowe tylne pole grzejne –

Środkowe tylne pole grzejne (średnica) –

Prawe przednie pole grzejne indukcyjne

Prawe przednie pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 180x210mm

Prawe tylne pole grzejne indukcyjne

Prawe tylne pole grzejne (średnica) 2300 / 3200W / 180x210mm

Całkowity pobór mocy (W) 7400

Całkowita moc palników (W) –

Napięcie (V) 220-240

Rodzaj instalacji do zabudowy

Szerokość (mm) 590

Głębokość (mm) 520

Wysokość w zabudowie (mm) 55

Szerokość wycięcia (mm) 560

Głębokość wycięcia (mm) 490

CENA PROMOCYJNA:  3 299,00 PLN

EHL6740FOK

STOP
+ GO
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Gotowanie Płyty grzejne

Technologia indukcyjna: profesjonalna szybkość  
i bezpieczeństwo
Odkryj swój talent i wykorzystaj szybkość i precyzję, której zaufali 
profesjonalni szefowie kuchni. Technologia indukcyjna umożliwia 
błyskawiczną i precyzyjną regulację ustawień mocy grzania.

•   Technologia indukcyjna z bezpieczną w dotyku i łatwą  
w czyszczeniu powierzchnią

•   Funkcja Stop&Go umożliwiająca w dowolnej chwili czasowe 
przerwanie gotowania

EHH6340FXK

Nazwa modelu EHH6340FXK

Kod produktu (PNC) 949 596 134

Typ płyty w pełni indukcyjna

Ramka –

Typ obramowania 1 fazowana krawędź

Kolor szkła czarny

Rodzaj sterowania elektroniczne dotykowe

Funkcje sterowania

automatyka gotowania, sygnał dźwiękowy,
zabezpieczenie przed dziećmi, stoper,
blokada ustawień, minutnik, Stop&Go,

Booster, Timer

Zintegrowana zapalarka –

Ruszt –

Zabezpieczenia płyty automatyczne wyłączanie

Lewe przednie pole grzejne indukcyjne

Lewe przednie pole grzejne (średnica) 2300 / 3700W / 210mm

Lewe tylne pole grzejne indukcyjne

Lewe tylne pole grzejne (średnica) 1800 / 2800W / 180mm

Środkowe przednie pole grzejne –

Środkowe przednie pole grzejne (średnica) –

Środkowe tylne pole grzejne –

Środkowe tylne pole grzejne (średnica) –

Prawe przednie pole grzejne indukcyjne

Prawe przednie pole grzejne (średnica) 1400 / 2500W / 180x145mm

Prawe tylne pole grzejne indukcyjne

Prawe tylne pole grzejne (średnica) 1800 / 2800W / 180mm

Całkowity pobór mocy (W) 7400

Całkowita moc palników (W) –

Napięcie (V) 220-240

Rodzaj instalacji do zabudowy

Szerokość (mm) 590

Głębokość (mm) 520

Wysokość w zabudowie (mm) 55

Szerokość wycięcia (mm) 560

Głębokość wycięcia (mm) 490

CENA PROMOCYJNA:  1 599,00 PLN

STOP
+ GO

Wystarczy przesunięcie palcem lub dotknięcie,  
aby ustawić idealną moc grzania
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi suwakowemu wystarczy 
jedno dotknięcie lub płynne przesunięcie palcem, aby ustawić 
odpowiednią moc grzania.

•   Idealne miejsce na owalną patelnię do smażenia ryb
•   Wystarczy jedno dotknięcie przycisku, aby przerwać  

i ponownie wznowić gotowanie
•   Funkcja EcoTimer™, która automatycznie oszczędza energię  

przy każdym gotowaniu

Nazwa modelu EHF16547FK

Kod produktu (PNC) 949 596 135

Typ płyty elektryczna, szkło ceramiczne 

Ramka –

Typ obramowania 1 fazowana krawędź

Kolor szkła czarny

Rodzaj sterowania elektroniczne dotykowe

Funkcje sterowania

sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia,
zabezpieczenie przed dziećmi, stoper,

blokada ustawień, funkcja zliczania czasu,
Stop&Go, zegar, EcoTimer™

Zintegrowana zapalarka –

Ruszt –

Zabezpieczenia płyty automatyczne wyłączanie

Lewe przednie pole grzejne hilight

Lewe przednie pole grzejne (średnica) 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm 

Lewe tylne pole grzejne hilight 

Lewe tylne pole grzejne (średnica) 1200W / 145mm 

Środkowe przednie pole grzejne –

Środkowe przednie pole grzejne (średnica) –

Środkowe tylne pole grzejne –

Środkowe tylne pole grzejne (średnica) –

Prawe przednie pole grzejne hilight

Prawe przednie pole grzejne (średnica) 1200W/145mm

Prawe tylne pole grzejne podwójny owalny obwód, hilight 

Prawe tylne pole grzejne (średnica) 1500 / 2400W / 170x265mm

Całkowity pobór mocy (W) 7100

Całkowita moc palników (W) –

Napięcie (V) 220-240

Rodzaj instalacji do zabudowy

Szerokość (mm) 590

Głębokość (mm) 520

Wysokość w zabudowie (mm) 38

Szerokość wycięcia (mm) 560

Głębokość wycięcia (mm) 490

CENA PROMOCYJNA:  1 249,00 PLN

EHF16547FK

STOP
+ GO
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Gotowanie Płyty grzejne

Płaskie palniki dla zwiększenia wydajności gotowania
Palnik Flush kieruje płomień bezpośrednio na dno patelni,  
nie dopuszczając do strat ciepła. Dzięki temu cały proces 
gotowania jest krótszy i bardziej efektywny.

•   Unikalne, nowoczesne wzornictwo służy integracji palnika  
z powierzchnią płyty

•   Żeliwne ruszty nad palnikami dla zapewnienia solidnego 
podparcia dla naczyń

•   Funkcja automatycznego odcinania dopływu gazu  
dla zapewnienia komfortu użytkowania

Nazwa modelu EGU6647LOX

Kod produktu (PNC) 949 640 205

Typ płyty gazowa

Ramka –

Typ obramowania –

Kolor stal na szkle

Rodzaj sterowania pokrętła

Funkcje sterowania –

Zintegrowana zapalarka w pokrętle

Ruszt 4, żeliwne

Zabezpieczenia płyty termopara

Lewe przednie pole grzejne duży palnik

Lewe przednie pole grzejne: moc / średnica 2900W / 128x5mm

Środkowe przednie pole grzejne mały palnik

Środkowe przednie pole grzejne: moc / średnica 1000W / 85x5mm

Środkowe tylne pole grzejne średni palnik

Środkowe tylne pole grzejne: moc / średnica 2000W / 107x5mm 

Prawe przednie pole grzejne średni palnik

Prawe przednie pole grzejne: moc / średnica 2000W / 107x5mm 

Całkowity pobór mocy (W) –

Całkowita moc palników (W) 7900

Napięcie (V) 230

Rodzaj instalacji do zabudowy

Szerokość (mm) 595

Głębokość (mm) 525

Wysokość w zabudowie (mm) 45

Szerokość wycięcia (mm) 560

Głębokość wycięcia (mm) 490

CENA PROMOCYJNA:  2 199,00 PLN

EGU6647LOX

Płaskie palniki dla zwiększenia wydajności gotowania
Palnik Flush kieruje płomień bezpośrednio na dno patelni,  
nie dopuszczając do strat ciepła. Dzięki temu cały proces 
gotowania jest krótszy i bardziej efektywny.

•   Unikalne, nowoczesne wzornictwo służy integracji palnika  
z powierzchnią płyty

•   Pięciopalnikowa płyta grzejna zapewnia swobodę 
jednoczesnego przyrządzania kilku potraw

•   Żeliwne ruszty nad palnikami dla zapewnienia solidnego 
podparcia dla naczyń

Nazwa modelu EGT7657NOK

Kod produktu (PNC) 949 630 555

Typ płyty szklana, gazowa

Ramka –

Typ obramowania –

Kolor szkła czarny

Rodzaj sterowania pokrętła

Funkcje sterowania  –

Zintegrowana zapalarka w pokrętle

Ruszt 5, żeliwne

Zabezpieczenia płyty termopara

Lewe przednie pole grzejne mały palnik

Lewe przednie pole grzejne: moc / średnica 1000W / 85x5mm

Lewe tylne pole grzejne średni palnik

Lewe tylne pole grzejne: moc / średnica 2000W / 107x5mm

Środkowe pole grzejne duży palnik

Środkowe pole grzejne: moc / średnica 2900W / 128x5mm

Prawe przednie pole grzejne mały palnik

Prawe przednie pole grzejne: moc / średnica 1000W / 85x5mm

Prawe tylne pole grzejne średni palnik

Prawe tylne pole grzejne: moc / średnica 2000W / 107x5mm

Całkowity pobór mocy (W) –

Całkowita moc palników (W) 9000

Napięcie (V) 230

Rodzaj instalacji do zabudowy

Szerokość (mm) 594

Głębokość (mm) 510

Wysokość w zabudowie (mm) 30

Szerokość wycięcia (mm) 560

Głębokość wycięcia (mm) 480

CENA PROMOCYJNA:  2 599,00 PLN

EGT7657NOK

Produkt dostępny od sierpnia 2014 Produkt dostępny od sierpnia 2014
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Gotowanie Płyty grzejne

Płaskie palniki dla zwiększenia wydajności gotowania
Palnik Flush kieruje płomień bezpośrednio na dno patelni,  
nie dopuszczając do strat ciepła. Dzięki temu cały proces 
gotowania jest krótszy i bardziej efektywny.

•   Unikalne, nowoczesne wzornictwo służy integracji palnika  
z powierzchnią płyty

•   Żeliwne ruszty nad palnikami – solidne podparcie naczyń
•   Funkcja automatycznego odcinania dopływu gazu 

dla zapewnienia komfortu użytkowania

EGT6647LOK

Nazwa modelu EGT6647LOK

Kod produktu (PNC) 949 640 204

Typ płyty gazowa

Ramka –

Typ obramowania –

Kolor szkła czarny

Rodzaj sterowania pokrętła

Funkcje sterowania –

Zintegrowana zapalarka w pokrętle

Ruszt 4, żeliwne

Zabezpieczenia płyty termopara

Lewe przednie pole grzejne duży palnik

Lewe przednie pole grzejne: moc / średnica 2900W / 128x5mm

Środkowe przednie pole grzejne mały palnik

Środkowe przednie pole grzejne: moc / średnica 1000W / 85x5mm

Środkowe tylne pole grzejne średni palnik

Środkowe tylne pole grzejne: moc / średnica 2000W / 107x5mm 

Prawe przednie pole grzejne średni palnik

Prawe przednie pole grzejne: moc / średnica 2000W / 107x5mm 

Całkowity pobór mocy (W) –

Całkowita moc palników (W) 7900

Napięcie (V) 230

Rodzaj instalacji do zabudowy

Szerokość (mm) 595

Głębokość (mm) 525

Wysokość w zabudowie (mm) 45

Szerokość wycięcia (mm) 560

Głębokość wycięcia (mm) 490

CENA PROMOCYJNA:  1 699,00 PLN

EGG6343NOX

Bardzo intensywny płomień, który umożliwia  
smażenie w woku
Potrójna korona palnika umożliwia uzyskanie niezwykle 
intensywnego płomienia. Dokładnie takiego, jaki jest potrzebny 
do smażenia w woku.

•    Umieszczone z przodu pokrętła sterujące dla prostej obsługi
•  Żeliwne ruszty nad palnikami – solidne podparcie naczyń
•   Funkcja automatycznego odcinania dopływu gazu  

dla zapewnienia komfortu użytkowania

Nazwa modelu EGG6343NOX

Kod produktu (PNC) 949 620 919

Typ płyty gazowa

Ramka –

Typ obramowania –

Kolor szkła –

Rodzaj sterowania pokrętła

Funkcje sterowania –

Zintegrowana zapalarka w pokrętle

Ruszt 2, żeliwne

Zabezpieczenia płyty Termopara

Lewe przednie pole grzejne średni palnik

Lewe przednie pole grzejne: moc / średnica 2000W / 70mm

Lewe tylne pole grzejne średni palnik

Lewe tylne pole grzejne: moc / średnica 2000W / 70mm

Prawe przednie pole grzejne mały palnik

Prawe przednie pole grzejne: moc / średnica 1000W / 54mm

Prawe tylne pole grzejne potrójna korona

Prawe tylne pole grzejne: moc / średnica 4000W / 122mm

Całkowity pobór mocy (W) –

Całkowita moc palników (W) 9000

Napięcie (V) 230

Rodzaj instalacji do zabudowy

Szerokość (mm) 594

Głębokość (mm) 510

Wysokość w zabudowie (mm) 30

Szerokość wycięcia (mm) 560

Głębokość wycięcia (mm) 480

CENA PROMOCYJNA:  949,00 PLN

Produkt dostępny od sierpnia 2014
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Gotowanie Okapy kuchenne

Profesjonalna moc, która zapewni czyste powietrze  
w Twojej kuchni
W restauracyjnej kuchni nigdy nie dopuszcza się do powstania 
zbyt dużej ilości oparów – wszystkie są natychmiast pochłaniane 
przez wydajne wyciągi. Nasz okap kuchenny jest wyposażony  
w tak wydajny silnik, że potrafi oczyścić powietrze równie szybko, 
jak profesjonalne urządzenia.

•   Oświetlenie halogenowe, które zapewnia doskonałą 
widoczność gotowanych potraw

•   Elektroniczne przyciski umożliwiające łatwe sterowanie 
funkcjami okapu

•   Wyjmowany aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy z myślą  
o łatwym czyszczeniu

EFB90550BX EFB60550BX

Profesjonalna moc, która zapewni czyste powietrze  
w Twojej kuchni
Odśwież powietrze w swojej kuchni równie szybko, jak robią 
to profesjonaliści. Wydajny silnik zapewnia zdumiewającą 
skuteczność okapu.

•   Oświetlenie halogenowe, które gwarantuje doskonałą 
widoczność gotowanych potraw

•   Elektroniczne przyciski umożliwiające łatwe sterowanie 
funkcjami okapu

•   Wyjmowany aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy z myślą  
o łatwym czyszczeniu

Nazwa modelu EFB90550BX

Kod produktu (PNC) 942 492 563

Marka Electrolux

Produkt okap

Średnica wylotu powietrza (mm) 150

Maksymalna wydajność pracy (m³/h) 470

Wydajność w trybie intensywnym (m³/h) 530

Rodzaj sterowania przyciski elektroniczne

Tryb wywiewowy tak

Rodzaj filtra aluminiowy

Filtr tłuszczowy (szt.) 3

Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego tak

Filtr węglowy w standardzie

Wskaźnik nasycenia filtra węglowego tak

Typy filtrów węglowych EFF72

Moc oświetlenia (W) 20

Liczba lamp 2

Typ oświetlenia halogenowe

Liczba poziomów prędkości 3 + tryb intensywny

Maksymalny poziom hałasu (dB (A)) 63

Minimalny poziom hałasu (dB (A)) 46

Poziom hałasu w trybie intensywnym 
(dB (A))

66

Maksymalny poziom hałasu w trybie 
recyrkulacyjnym (dB (A))

61

Minimalny poziom hałasu w trybie 
recyrkulacyjnym (dB (A))

45

Pilot nd.

Tryb recyrkulacyjny tak

Rodzaj instalacji kominowa

Wysokość (mm) 800

Szerokość (mm) 898

Głębokość (mm) 474

Nazwa modelu EFB60550BX

Kod produktu (PNC) 942 492 561

Marka Electrolux

Produkt okap

Średnica wylotu powietrza (mm) 150

Maksymalna wydajność pracy (m³/h) 470

Wydajność w trybie intensywnym (m³/h) 530

Rodzaj sterowania przyciski elektroniczne

Tryb wywiewowy tak

Rodzaj filtra aluminiowy

Filtr tłuszczowy (szt.) 3

Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego tak

Filtr węglowy w standardzie

Wskaźnik nasycenia filtra węglowego tak

Typy filtrów węglowych EFF72

Moc oświetlenia (W) 20

Liczba lamp 2

Typ oświetlenia halogenowe

Liczba poziomów prędkości 3 + tryb intensywny

Maksymalny poziom hałasu (dB (A)) 63

Minimalny poziom hałasu (dB (A)) 46

Poziom hałasu w trybie intensywnym 
(dB (A))

66

Maksymalny poziom hałasu w trybie 
recyrkulacyjnym (dB (A))

61

Minimalny poziom hałasu w trybie 
recyrkulacyjnym (dB (A))

45

Pilot nd.

Tryb recyrkulacyjny tak

Rodzaj instalacji kominowa

Wysokość (mm) 800

Szerokość (mm) 598

Głębokość (mm) 474

CENA PROMOCYJNA:  1 899,00 PLN CENA PROMOCYJNA:  1 699,00 PLN
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Myj więcej naczyń za jednym razem
Przyjmowanie gości nie musi wiązać się z koniecznością 
dodatkowego zmywania. Wnętrze tej zmywarki w rozmiarze  
XXL może pomieścić 15 kompletów nakryć, pozwala więc umyć 
za jednym razem naprawdę dużą ilość naczyń.

•   Perfekcyjna ochrona szkła dzięki stabilizatorom Soft Spikes  
i uchwytom do kieliszków SoftGrips

•   Funkcja TimeBeam® – informacja o przebiegu cyklu 
wyświetlana na podłodze

•   Komfortowa szuflada na sztućce ze wspornikiem  
na długie noże

•  Niezwykle cicha – tylko 39 dB(A)

RealLife® – zmywarka, która umyje wszystko
Niezależnie od tego, co włożysz do zmywarki RealLife®  
– poczynając od dużych, mocno zabrudzonych patelni,  
a kończąc na delikatnych kieliszkach – możesz mieć za każdym 
razem pewność doskonałych efektów zmywania.

•    Wnętrze w rozmiarze XXL może pomieścić 15 kompletów 
nakryć

•    Funkcja AutoFlex dla zapewnienia optymalnego zużycia  
wody i energii

•    Wyjmowana górna szuflada na sztućce umożliwia mycie blach 
z piekarnika w zmywarce

Model ESL8810RA

Kod produktu (PNC) 911 438 301

Marka Electrolux

Produkt zmywarka

Programy
AutoFlex 45°-70°C, Eko 50°C, FlexiWash®, 

Szkło 45°C, Intensywny 70°C, 60 min., 
Szybki Plus 60°C, Płukanie i wstrzymanie

Rodzaj instalacji do zabudowy

Pojemność – liczba kompletów naczyń 
(2010/30/EC)

15

Klasa energetyczna (2010/30/EC) A+++

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC) –

Roczne zużycie energii (l) (2010/30/EC) 241

Zużycie energii (kWh) (2010/30/EC) 0,86

Pobór mocy w trybie wyłączonym (W) 
(2010/30/EC)

0,1

Pobór mocy w trybie oczekiwania (W) 
(2010/30/EC)

0,1

Roczne zużycie wody (l)  
(2010/30/EC)

3080

Klasa skuteczności suszenia  
(2010/30/EC)

A

Deklarowany program (2010/30/EC) Eko 50°C

Czas trwania trybu standardowego (min.) 
(2010/30/EC)

225

Czas trwania w trybie oczekiwania (min.) 
(2010/30/EC)

10

Poziom hałasu  
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

39

Wymiary W x S x G (mm) 818 x 600 x 570

Waga netto (kg) 42

Model ESL8320RA

Kod produktu (PNC) 911 436 306

Marka Electrolux

Produkt zmywarka

Programy
AutoFlex 45°-70°C, Eko 50°C, FlexiWash®, 

Intensywny 70°C, Szybki Plus 60°C, 
Płukanie i wstrzymanie

Rodzaj instalacji do zabudowy

Pojemność – liczba kompletów naczyń 
(2010/30/EC)

15

Klasa energetyczna (2010/30/EC) A++

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC) –

Roczne zużycie energii (l) (2010/30/EC) 270

Zużycie energii (kWh) (2010/30/EC) 0,96

Pobór mocy w trybie wyłączonym (W) 
(2010/30/EC)

0,1

Pobór mocy w trybie oczekiwania (W) 
(2010/30/EC)

0,1

Roczne zużycie wody (l)  
(2010/30/EC)

3080

Klasa skuteczności suszenia  
(2010/30/EC)

A

Deklarowany program (2010/30/EC) Eko 50°C

Czas trwania trybu standardowego (min.) 
(2010/30/EC)

225

Czas trwania w trybie oczekiwania (min.) 
(2010/30/EC)

10

Poziom hałasu  
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

44

Wymiary W x S x G (mm) 818 x 600 x 570

Waga netto (kg) 39

CENA PROMOCYJNA:  3 999,00 PLN CENA PROMOCYJNA:  2 999,00 PLN

Zmywanie Zmywarki 60 cm

ESL8810RA ESL8320RA



Zmywanie Zmywarki 60 cm

Nie ograniczaj się – ta zmywarka poradzi sobie  
z każdym ładunkiem
Nie pozwól, aby zmywarka ograniczała Twój wybór naczyń! 
Unikalny system RealLife Cleaning umożliwia doskonałe umycie 
każdego naczynia niezależnie od stopnia załadowania zmywarki.

•   System FlexiLift: dwie możliwe wysokości umieszczenia 
górnego kosza

•   Program AutoFlex: automatyczny dobór optymalnych 
parametrów zmywania każdego wsadu

•   Idealne dopasowanie dzięki systemowi PerfectFit i funkcji  
Beam On Floor

CENA PROMOCYJNA:  2 499,00 PLN

ESL6381RA

Model ESL6381RA

Kod produktu (PNC) 911 436 033

Marka Electrolux

Produkt zmywarka

Programy
AutoFlex 45°-70°C, Eko 50°C,  

Intensywny 70°C, Szybki Plus 60°C, 
Płukanie i wstrzymanie

Rodzaj instalacji do zabudowy

Pojemność – liczba kompletów naczyń 
(2010/30/EC)

12

Klasa energetyczna (2010/30/EC) A+

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC) –

Roczne zużycie energii (l) (2010/30/EC) 290

Zużycie energii (kWh) (2010/30/EC) 1,03

Pobór mocy w trybie wyłączonym (W) 
(2010/30/EC)

0,1

Pobór mocy w trybie oczekiwania (W) 
(2010/30/EC)

0,1

Roczne zużycie wody (l)  
(2010/30/EC)

2800

Klasa skuteczności suszenia  
(2010/30/EC)

A

Deklarowany program (2010/30/EC) Eko 50°C

Czas trwania trybu standardowego (min.) 
(2010/30/EC)

173

Czas trwania w trybie oczekiwania (min.) 
(2010/30/EC)

10

Poziom hałasu  
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

47

Wymiary W x S x G (mm) 818 x 600 x 570

Waga netto (kg) 36,4

17
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Zmywanie Zmywarki 45 cm

Model ESL4300LA

Kod produktu (PNC) 911 075 004

Marka Electrolux

Produkt zmywarka

Programy
AutoFlex 45°-70°C, Eko 50°C,  

Intensywny 70°C, Szybki Plus 60°C, 
Płukanie i wstrzymanie

Rodzaj instalacji do zabudowy

Pojemność – liczba kompletów naczyń 
(2010/30/EC)

9

Klasa energetyczna (2010/30/EC) A

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC) -

Roczne zużycie energii (l) (2010/30/EC) 250

Zużycie energii (kWh) (2010/30/EC) 0,89

Pobór mocy w trybie wyłączonym (W) 
(2010/30/EC)

0,1

Pobór mocy w trybie oczekiwania (W) 
(2010/30/EC)

0,99

Roczne zużycie wody (l)  
(2010/30/EC)

2660

Klasa skuteczności suszenia  
(2010/30/EC)

A

Deklarowany program (2010/30/EC) Eko 50°C

Czas trwania trybu standardowego (min.) 
(2010/30/EC)

195

Czas trwania w trybie oczekiwania (min.) 
(2010/30/EC)

10

Poziom hałasu  
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

49

Wymiary W x S x G (mm) 818 x 450 x 570

Waga netto (kg) 30,8

CENA PROMOCYJNA:  1 899,00 PLN

ESL4300LA

Wąska zmywarka o szerokości 45 cm
Nie musisz rezygnować z zalet zmywarki w małej kuchni.  
Dzięki niewielkiej szerokości zmywarkę tę można zabudować  
w każdej kuchni.

•  Zerowe zużycie energii w trybie gotowości
•   Program AutoFlex: automatyczny dobór optymalnych 

parametrów zmywania każdego wsadu

ALL IN 1

Model ESL4560RA

Kod produktu (PNC) 911 674 020

Marka Electrolux

Produkt zmywarka

Programy
AutoFlex 45°-70°C, Eko 50°C,  
Szkło 45°C, Intensywny 70°C,  

Szybki Plus 60°C, Płukanie i wstrzymanie

Rodzaj instalacji do zabudowy

Pojemność – liczba kompletów naczyń 
(2010/30/EC)

9

Klasa energetyczna (2010/30/EC) A++

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC) –

Roczne zużycie energii (l) (2010/30/EC) 197

Zużycie energii (kWh) (2010/30/EC) 0,7

Pobór mocy w trybie wyłączonym (W) 
(2010/30/EC)

0,1

Pobór mocy w trybie oczekiwania (W) 
(2010/30/EC)

0,1

Roczne zużycie wody (l)  
(2010/30/EC)

2495

Klasa skuteczności suszenia  
(2010/30/EC)

A

Deklarowany program (2010/30/EC) Eko 50°C

Czas trwania trybu standardowego (min.) 
(2010/30/EC)

195

Czas trwania w trybie oczekiwania (min.) 
(2010/30/EC)

10

Poziom hałasu  
(dB (A) re 1 pW) (2010/30/EC)

47

Wymiary W x S x G (mm) 818 x 450 x 570

Waga netto (kg) 31

CENA PROMOCYJNA:  2 399,00 PLN

ESL4560RA

Zmywarka dostosowująca się do Twojego stylu gotowania
Zmywarka, która daje Ci pełną swobodę używania takich 
przyborów kuchennych, jakich potrzebujesz – jest wystarczająco 
pojemna, aby pomieścić każdą codzienną porcję naczyń.

•   Funkcja TimeSaver – możliwość skrócenia długości cyklu
•   Elastyczność wyboru: funkcja opóźnienia rozpoczęcia 

programu

ALL IN 1



Chłodnictwo Chłodziarko-zamrażarki
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CENA PROMOCYJNA:  2 749,00 PLN

Nazwa modelu ENG2804AOW

Kod produktu (PNC) 925 511 019

Marka Electrolux

Produkt chłodziarko-zamrażarka

Klasa energetyczna (2010/30/EC) A++

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC) –

Roczne zużycie energii (kWh)  
(2010/30/EC)

230

Pojemność chłodziarki netto (l) 192

Klasa zamrażalnika –

Pojemność zamrażalnika netto (l) –

Pojemność strefy 0 netto (l) –

Pojemność zamrażarki netto (l) 75

Technologia zamrażania statyczna

Czas wzrostu temperatury przy braku 
zasilania (h) (2010/30/EC) 

24

Zdolność zamrażania (kg/24h)  
(2010/30/EC) 

12

Klasa klimatyczna (2010/30/EC) SN-N-ST-T

Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW)  
(2010/30/EC)

35

Rodzaj instalacji do zabudowy

Wymiary W x S x G (mm) 1769 x 556 x 549

Waga netto (kg) 60

ENG2804AOW

Nazwa modelu ENN2841AOW 

Kod produktu (PNC) 925 505 002

Marka Electrolux

Produkt chłodziarko-zamrażarka

Klasa energetyczna (2010/30/EC) A+

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC) –

Roczne zużycie energii (kWh)  
(2010/30/EC)

297

Pojemność chłodziarki netto (l) 200

Klasa zamrażalnika –

Pojemność zamrażalnika netto (l) –

Pojemność strefy 0 netto (l) –

Pojemność zamrażarki netto (l) 63

Technologia zamrażania Frost Free

Czas wzrostu temperatury przy braku 
zasilania (h) (2010/30/EC) 

21

Zdolność zamrażania (kg/24h)  
(2010/30/EC) 

4

Klasa klimatyczna (2010/30/EC) SN-N-ST-T

Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW)  
(2010/30/EC)

39

Rodzaj instalacji 
w pełni zintegrowana zabudowa, 

dwustronny montaż drzwi

Wymiary W x S x G (mm) 1772 x 540 x 547

Waga netto (kg) 57

CENA PROMOCYJNA:  2 299,00 PLN

ENN2841AOW

Energooszczędne urządzenie chłodzące o doskonałej 
wydajności
Dzięki klasie energetycznej A++ to urządzenie łączy doskonałą 
wydajność z bardzo niskim zużyciem energii – dba zarówno  
o środowisko naturalne jak i Twój domowy budżet.

•   Strefa FreshZone® – do przechowywania mięsa i ryb
•   Nowoczesne oświetlenie LED wewnątrz chłodziarki 

– doskonała widoczność
•    Funkcja Fast Freeze umożliwiająca szybkie mrożenie żywności
•    Sterowanie elektroniczne z wewnętrznym wyświetlaczem LCD

FRESH
ZONE®

Ciesz się dłużej świeżością
Technologia TwinTech® FrostFree z niezależnymi obiegami 
powietrza w chłodziarce i zamrażarce gwarantuje długotrwałą 
świeżość smaku i wyglądu żywności.

•   Nowoczesne oświetlenie LED wewnątrz chłodziarki  
– doskonała widoczność

•   Pojemniki z kontrolą wilgotności FlexiFresh dla optymalnego 
przechowywania owoców i warzyw
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Chłodnictwo Chłodziarko-zamrażarki

Nowe szklane półki, które zapewniają swobodę 
załadunku chłodziarki
Nowe szklane półki zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić 
korzystanie z ich pełnej szerokości i głębokości. Dzięki temu 
możesz przechowywać więcej produktów w swojej chłodziarce.

•  Praktyczne pojemniki na owoce i warzywa
•   Szuflada zamrażarki z uchwytami i przejrzystym frontem  

dla wygody i świetnej widoczności

Nazwa modelu ENN2800AJW

Kod produktu (PNC) 925 503 035

Marka Electrolux

Produkt chłodziarko-zamrażarka

Klasa energetyczna (2010/30/EC) A+

Wyróżnienie EU Ekolabel (2010/30/EC) –

Roczne zużycie energii (kWh)  
(2010/30/EC)

297

Pojemność chłodziarki netto (l) 202

Klasa zamrażalnika –

Pojemność zamrażalnika netto (l) –

Pojemność strefy 0 netto (l) –

Pojemność zamrażarki netto (l) 75

Technologia zamrażania statyczna

Czas wzrostu temperatury przy braku 
zasilania (h) (2010/30/EC) 

22

Zdolność zamrażania (kg/24h)  
(2010/30/EC) 

4

Klasa klimatyczna (2010/30/EC) SN-N-ST-T

Poziom hałasu (dB (A) re 1 pW)  
(2010/30/EC)

36

Rodzaj instalacji 
w pełni zintegrowana zabudowa, 

dwustronny montaż drzwi

Wymiary W x S x G (mm) 1772 x 540 x 547

Waga netto (kg) 54

 CENA PROMOCYJNA:  1 899,00 PLN

ENN2800AJW
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Gotowanie Rysunki techniczne

EOB8956VAX EVD29900AX

EOB8851AAX EOC5751AAX

EOA5751AAX EOA5551AAX



Gotowanie Rysunki techniczne

22

EOB3450AAX

EBC54523AX

EMT25207OX

EVY7800AAX

EVY9841AAX



Gotowanie Rysunki techniczne

23

EHI8550FOK EHD8740FOK

EHL6740FOK EHL6740IOK

EHH6340FXK EHF16547FK



Gotowanie Rysunki techniczne

24

EGU6647LOX

EGT6647LOK EGG6343NOX

EFB90550BX EFB60550BX

EGT7657NOK



Zmywanie Rysunki techniczne

25

ESL4560RA

ESL4300LA 

ESL8810RA ESL8320RA

ESL6381RA
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ENG2804AOW
AARF030D000004
ENN2841AOW

AARF030D000004
ENN2800AJW

Chłodnictwo Rysunki techniczne

1)  Wymiary do zabudowy  
na zawiasach min. 545 mm

1)  Wymiary do zabudowy  
na zawiasach min. 545 mm



Aby otrzymać dodatkową, 2-letnią gwarancję (łącznie 4 lata) należy:

•   kupić 2 urządzenia marki Electrolux z listy produktów do zabudowy objętych promocją w studiu 
kuchennym biorącym udział w akcji promocyjnej między 2 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2014 r.

•   wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i wraz ze skanami dowodów zakupu urządzeń i skanami kart 
gwarancyjnych wysłać na adres: gwarancja.electrolux@grupa3.com.pl do 7 stycznia 2015 r.

•  zachować oryginalne dowody zakupu urządzeń

Certyfikaty zostaną dostarczone na podany w zgłoszeniu adres.

Aby otrzymać dodatkową, 3-letnią gwarancję (łącznie 5 lat) należy:

•    kupić 3 urządzenia marki Electrolux z listy produktów do zabudowy objętych promocją w studiu 
kuchennym biorącym udział w akcji promocyjnej między 2 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2014 r.

•   wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i wraz ze skanami dowodów zakupu urządzeń i skanami kart 
gwarancyjnych wysłać na adres: gwarancja.electrolux@grupa3.com.pl do 7 stycznia 2015 r.

•  zachować oryginalne dowody zakupu urządzeń

Certyfikaty zostaną dostarczone na podany w zgłoszeniu adres.

Jakie informacje będą potrzebne do rejestracji w promocji?

Należy odnaleźć tabliczki znamionowe znajdujące się na urządzeniach  
i z nich spisać informacje identyfikujące produkt:

Numer seryjny – jest to 8-cyfrowy numer oznaczony jako „Serial number”

Kod PNC – jest to 9-cyfrowy numer, rozpoczynający się od cyfry „9”, oznaczony jako „Prod.no.”

Numer oryginalnej karty gwarancyjnej – jest to 8-cyfrowy numer znajdujący się  
w górnej części pierwszej strony karty gwarancyjnej otrzymanej wraz z zakupem urządzenia.  
Karta Gwarancyjna to dokument, który gwarantuje ochronę zakupionego urządzenia  
przez pierwsza dwa lata jego użytkowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin promocji dostępny jest w studiach kuchennych i w siedzibie Organizatora.

Pieczątka studia kuchennego




