
VÖRUHEITI 

EOB5450AA– Fjölnotaofn með skjá  
Electrolux  - í stáli eða hvítu “Inspiration” hönnun 
 

  
Ofninn er með:  
 Fjölnotavirkni sem sameinar „Ultrafan“® blásturseldun og aðra 

eldun, sem þýðir að þú getur valið bestu stillinguna til að mæta 
þínum þörfum við eldunina.  

 Affrysting matvæla með blástursvirkni  

 Tveggja rása breytilegt grill  

 Túrbó-grill – sameinar grill og blástur sem virkar eins og 
snúningsspjót.  

 Yfirlit yfir bakstur innan á hurð til aukinna þæginda  

 Innfellanlegar ofnstýringar með skjá  

 Slétt gljáhúðun í ofni – auðveldara í hreinsun  

 Hægt að fjarlægja hurð og gler í hurð til að auðvelda hreinsun  

 „Köld hurð“ – með 3 lögum af gleri sem eykur öryggi við eldun  

 'A' orkunýtingarflokkun  

 

Tæknilýsing:  
 Hæð (mm) 594  

 Breidd (mm) 594  

 Dýpt (mm) 567  

 Innbyggingarhæð (mm) 590  

 Innbyggingarbreidd (mm) 560  

 Innbyggingardýpt (mm) 550  

 Nettó hæð að innan (mm) 357  

 Nettó breidd að innan (mm) 479  

 Nettó dýpt að innan (mm) 413  

 Nýtanlegt rúmmál (Ltr) 74  

 Litur: AAV: Hvítur / AAX: Stál  

 

 Helstu atriði ofnsins  
Sami sveigjanleiki og matreiðslumenn þurfa  
Þessi ofn býður upp á sama sveigjanleika og matreiðslumenn þarfnast. 
Hann er með 74 lítra rúmmál, tekur stærstu föt og allt að 9 brautir í hæð.  
 
Einfaldar stýringar – með innfellanlegum stjórnhnöppum og stýringu á 
starti og endatíma  
Þannig að maturinn er ávallt tilbúinn þegar þú óskar. LED-skjárinn leyfir 
þér að velja endatíma eldunar og tímalengd. Hann er með innfellanlega 
stjórnrofa og ýtihnappa til að stýra öllum stillingum.  
 
Notið hvern sentimetra innanrýmisins í ofninum – allt mun eldast jafnt.  
Vegna „UltraFanPlus“ hitakerfi og extra stórri viftu og hönnun loftflæðis þá 
eldast maturinn fullkomlega jafnt, hvar sem þú setur hann í ofninn.  

  

 
Taktu forystu – 20% betri nýting orku en í A-flokki orkunýtingar  
Þessi ofn er með 20% betri orkunýtingu en ofnar sem eru með orkunýtingarflokkun 
A, vegna sérlega virkrar einangrunar sem heldur hitanum inni í ofninum til að 
viðahalda hitastigi eldunar.  
 
Mjúk og hljóðlát lokun í hvert sinn sem þú lokar ofninum  
Þegar mikið gengur á og þú hefur ekki tíma til að vanda þig við að loka ofninum þá 
lokast hann á mjúkan og hljóðlátan hátt, með „VelvetClosing“ ® virkni.  
 
Skoðaðu það sem er í ofninum án þess að fá birtuna í augun  
Ofnljósið í þessum ofni lýsir inn í ofninn framanfrá til að beina ljósi um allt 
ofnhólfið. Þannig að þú hefur góða yfirsýn án þess að fá ofbirtu í augun! 
 

 
 

 
 

VÖRUNÚMER: 
 
1860229 Hvítur / 1860231 Stál / 1860233 Stál 
 

LÝSING: 
 
 

SÖLU- OG ÞJÓNUSTUDEILD HÚSASMIÐJUNNAR 
Tengiliður: 
Auður Auðunsdóttir 
Tölvupóstur: audura@husa.is  Sími: 660 3181 
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