
VÖRUHEITI 

 EOB 3410 COX Fjölnotaofn með skjá - í stáli 
ELECTROLUX 
 

 

 Helstu atriði ofnsins  
Sami sveigjanleiki og matreiðslumenn þurfa  
Þessi ofn býður upp á sama sveigjanleika og matreiðslumenn þarfnast. 
Hann er með 74 lítra rúmmál  
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 sentímetra innanrýmisins í ofninum – allt mun eldast jafnt.  
Vegna „UltraFanPlus“ hitakerfis, blæstri og hönnun loftflæðis þá eldast 
maturinn fullkomlega jafnt, hvar sem þú setur hann í ofninn.  
10% betri nýting orku en í A-flokki orkunýtingar  
Þessi ofn er með 10% betri orkunýtingu en ofnar sem eru með 
orkunýtingarflokkun A, vegna sérlega virkrar einangrunar sem heldur 
hitanum inni í ofninum til að viðahalda hitastigi eldunar.  
Þægilegur í notkun  
Einstök hönnun innanrýmis gerir það að verkum að auðvelt er að setji inn í 
ofninn og taka úr honum.  

 
Virkni:  
Undirhiti – fyrir bakstur á kökum með stökkan botn.  

Grill og blástur (Rotitherm) – til að steikja stærri stykki af kjöti  

Grill og blástur (Rotitherm) + undirhiti – til að elda pizzur, grænmetisbökur 
og slíkt. Undirhiti og grill gefa beinan hita og blásturinn sér til þess að baka 
pizzuna eða fyllinguna.  
Hringlaga hitaelement + blástur – fyrir steikingu á kjöti og aðra rétti á 
sama hitastigi á fleiri í einni hæð án þess að blanda saman bragði.  

Grill – Grilla minni skammta af flötum matvælum á miðju grills eða glóðun.  

Yfirhiti – Til að ljúka eldun á tilbúnum réttum.  

Yfir- + undirhiti – Til að steikja matvæli og kjöt á einni hæð í ofninum.  

Grill að ofan – til að grilla flöt matvæli í miklu magni  

Affrysting – með loftflæði blásturs en það verður að vera slökkt á 
hitavirkni.  

 
Eiginleikar:  
Hringlaga hitaelement sem styður fjölnotavirkni ofnsins.  

Yfirborðsmeðhöndlun á stáli sem dregur úr fingraförum  

Hægt að baka á 3 hæðum í einu  

Innfellanlegar ofnstýringar með skjá  

Slétt gljáhúðun í ofni – auðveldara í hreinsun  

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

'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: Stál  
 

 
 Búnaður:  
1 stk emeleruð bökunarplata, 1 emeleruð ofnskúffa, 1 krómuð ofngrind  
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