Förslag Sannäs

Inbyggnadsugn EOB301X
× Effektiv uppvärmning, smakrikt resultat

× Grilla och få gyllene resultat

Vår 300 konvektionsugn värms upp snabbare än en
vanlig ugn. Fläkten distribuerar värmen i hela
ugnsutrymmet, så att din mat lagas snabbt och
jämnt. Nu kan du baka perfekt jämna kakor utan
att behöva vända plåten efter halva tiden.
× Snabb och effektiv, jämn tillagning
Vårt Even Cooking-system gör så att värme
cirkulerar i hela ugnen, så att allt tillagas jämnt.
Utan att behöva vända på formen. Med vår teknik
värms ugnen upp snabbare och sparar tid och
energi.
× Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay
Det är enkelt att hålla koll på din mat med vår LEDtimer. Du kan enkelt ställa in exakta tillagningstider
och hålla ett öga på maten. Det ger dig total
kontroll över ugnen så du kan släppa loss din
kulinariska kreativitet.

Från knaperstekt bacon till bubblande mozzarella
får du mer av din grill än någonsin tidigare. Perfekt
för knapriga kycklingvingar och halloumi som
smälter i munnen.
× Fläckfritt stål med en antifingeravtryckbeläggning.
Handavtryck på ugnens framsida är ett minne
blott tack vare den specifika beläggningen från
Electrolux. Handavtryck och smuts görs osynliga,
så du kan vara säker på att ditt rostfria stål alltid
är smutsfritt.
× Ugnslampor för att du ska se perfekt in i ugnen
Se hur det översta lagret på din lasagne bubblar
och blir brunt, hur skinnet på din grillade kyckling
blir knaprigt perfekt. Med väl placerad belysning
inuti ugnen vet du när dina måltider är som bäst.
Stråla med din matlagning.

×Display med timer och start /
stoppautomatik
×Vred
×Ugnsglas som är lätta att
rengöra
Tillagningsfunktioner
Färg
Nettovolym, liter
WiFi/Kamera
Inbyggnadsmått H x B x D, mm

×Luckspärr
×Isofront® sval ugnslucka
×Medföljande tillbehör: 1
Emaljplåt, 1 Emalj långpanna, 1
Krom
Varmluft
Rostfri med Anti Finger Print
57
593x560x550

×Kylfläkt

Kommersiellt namn
Energiklass
Rengöring
Steamify
Teleskopskenor

A
Ren emalj
Tillval

Inbyggnadshäll HOI620S
× Hastighet och precision för bästa resultat

× Sätt i kontakten och sätt igång och laga mat

Släpp fram din talang och dra nytta av samma
hastighet och precision som yrkeskockarna
använder. Induktionstekniken möjliggör
omedelbara och exakta värmejusteringar.
× Alltid lätt att hålla rent
Tack vare hällens professionella induktionsteknik
blir ytan aldrig het. Så spill fastnar inte och kan
rengöras med bara ett snabbt svep med
disktrasan.
× Spara tid genom att nå höga temperaturer snabbt
Kom igång snabbare med matlagningen med
denna hälls snabbfunktion. Den ger en extra
energikick för att snabbt nå de högsta
temperaturerna.

Den här hällen är extremt enkel att installera. Bara
sätt i kontakten för supersnabb inställning. Du kan
börja använda den på nolltid.
× En värmezon som endast värms upp när det finns
en gryta ovanpå
Tack vare smart induktionsteknik värms hällens
värmezoner endast upp när en gryta sätts ovanpå.
Så fort grytan tas bort avaktiveras zonen
× Känn alltid till exakt vilken zon som fortfarande är
het.
Med den här hällen vet du alltid exakt vilka zoner
som fortfarande är heta, tack vare
restvärmeindikeringarna som smart avslöjar var
värmen är.

×Kastrullavkänning
×Vänster zon fram: Induktion,
2300 / 2800W / 210mm

×Vänster zon bak: Induktion,
1200W / 145mm
×Höger zon fram: Induktion, 1200
/ 1800W / 145mm
×Höger zon bak: Induktion,
1800W / 180mm
Typ av häll
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Mått B x D (mm)
Häll, effekt och diameter vänster
fram
Häll, effekt och diameter höger
fram

×Mitten zon fram: -,
×Mitten zon bak: -,
×Touchkontroller
×Boosterfunktion
×Säkerhet:

Induktion
60x560x490
590x520
2300 / 2800W /
210mm
1200 / 1800W /
145mm

×Barnlås
×Funktionslås
×Enkel installation med snap-in
system

×Restvärmevisning för kokzoner:

Typ av ram
Hob2Hood-koppling
Kommersiellt namn
Häll, effekt och diameter vänster
bak
Häll, effekt och diameter höger
bak

Raka kanter
Nej
Basic
1200W /
145mm
1800W /
180mm

Mikrovågsugn LMS2173EMX
× Enkel uppvärmning, tillagning eller upptining

× Enkel timing, perfekt resultat

Oavsett om du tillagar grönsaker, tinar en mustig
ragu eller värmer mat, är vår mikrovågsugn det
bekvämaste sättet att göra det på. Perfekt för allt
när du har bråttom.
× Mikrovågsugn ‒ genvägen i ditt kök
Mikrovågsfunktionen är din genväg till snabba och
läckra måltider. Med en knapptryckning kan du
smälta choklad, tina din favoritgryta eller värma
rester, snabbt. Det är det snabba och enkla sättet
att skapa läckra måltider.
× Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion
Fryst mat tinas snabbt tack vare mikrovågens
avfrostningsfunktion. När du har valt typ av
livsmedel och vikt beräknar mikrovågsugnen
automatiskt den tid det tar. Därefter tinas maten
samtidigt som både smak och konsistens behålls.

Låt aldrig din maträtt vara för länge i
mikrovågsugnen med vår lättinställda timer. Ange
hur länge du vill att mikrovågsugnen ska köras så
stängs den automatiskt av när tiden har gått. Om
du inte är nöjd kan du enkelt lägga till extra tid med
bara en knapptryckning.
× Läckra resultat med Auto Program
Mikra utan misstag med våra Autoprograminställningar. Den är enkel att aktivera, du bara
väljer från ett antal alternativ. Den ställer
automatiskt in rätt effektnivå för din maträtt, så nu
är det enklare och smakrikare än någonsin tidigare
att laga i mikron.

×Tillagningslägen: Mikrovågor
×Automatiska viktstyrda

×Automatiskt viktstyrt

×Vred för att välja effekt
avfrostningsprogram
tillagningsprogram
×Mikrovågsugnen signalerar då
tillagningstiden är slut
Installation
Integrerad Färg
Svart / Rostfritt stål med antifingerprint
Nettovolym, liter
17
Mikrovågseffekt, W
700
Grilleffekt, W
Nej
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
380x560x300
Re-Turntable
Produktmått H x B x D, mm
388x595x312
Effektlägen, antal 5
Tillagningslägen
Mikrovågor

Spisfläkt EFB60460OX
× Belysningen ger total kontroll på matlagningen

× Perfekt översikt av varje maträtt tack vare LED

Missa aldrig någonting med 600 LEDSpot
köksfläkt. Tack vare den integrerade belysningen
kan du klart och tydligt se när du lagar mat. Och
den är specialdesignad för att vara energieffektiv
och hållbar.
× Fräschar snabbt upp köket
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.

LED-belysningen i denna köksfläkt ger ett tydligt
ljus över hällen så att du kan hålla koll på dina
maträtter.
× Enkla och lätta inställningar med separerade
tryckknappar
Tryckknapparna på denna fläkt gör det enkelt att
hantera inställningarna. Knapparna är även helt
integrerade för att matcha den släta designen.

×Evakueringskapacitet (hög /
låg): 603 / 240 m³ / h
×Ljudnivå min / max / intensiv: 46
/ 69 / dB(A)
×Typ av lampa och antal: LED
bulb, 2
Färg
Installation, bredd cm
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)
Typ av kontroller
Mått HXBXD, mm

×Tryckknappstyrning med 3

×Ljudnivå recirkulation, min / max /
hastigheter
intensiv:64 / 74dB(A)
×Fettfiltertyp och antal:
×Kapacitet recirkulation, min / max
Aluminium, 1
/ intensiv: 222 / 393 / m³ / h
×Evakuering eller recirkulation
möjlig, om kolfilter (extra
tillbehör) används
Rostfri
Energieffektivitetsklass
B
Vägghängd, 60
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h
240 / 603 / 46 / 69 / Hob2Hood-koppling
Tryckknappar
Antal hastigheter
3
645-1070x598x500
Anslutningsstos, mm
150

Kylskåp LRS2DF39X
× Stabil temperatur, alltid kallt

× Välj temperatur med elektroniska kontroller

DynamicAir-tekniken skapar ett luftflöde så att kall
luft cirkulerar i hela kylen, vilket håller temperaturen
stabil i hela kylskåpet. Förhindrar livsmedlen från
att förlora formen eller torka ut.
× Konstant kallt med DynamicAir
DynamicAir ser till att temperaturen i kylskåpet hålls
stabil. Den fungerar genom att kall luft cirkulerar i
hela kylskåpet, vilket betyder att även när dörren
öppnas är din mat skyddad mot uppvärmning.
× Mycket utrymme med OptiSpace
Vårt stora kylskåp är perfekt för familjen, med gott
om förvaringsmöjligheter, både på och mellan
hyllorna. Och om du någon gång tycker att du har
för lite utrymme, kan sval-, kyl- och fryslådorna
enkelt tas bort för att passa dina specifika behov

Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra
kylskåpets inre temperatur och det är tydligt
synligt på dislayen.
× Hållare som passar alla flaskor
Håll dina drycker kalla och ditt kylskåp organiserat
med hållaren som passar alla flaskor. Hållaren har
plats för tre 1,5 liters flaskor eller sex burkar och
kan enkelt fästas på undersidan av en glashylla.
Ger enkel tillgång till kalla drycker utan att ta för
mycket utrymme.
× Inga kompromisser vad gäller förvaring med
MaxiBox
Den specialdesignade MaxiBox grönsakslådan gör
att du kan förvara mycket och stora livsmedel i ditt
kylskåp. Det innebär att du kan organisera
utrymmet enkelt och effektivt. Du kan utan
problem förvara allt från potatispåsar till
vattenmeloner.

×Elektronisk styrning med LCD

×Larm vid öppen dörr
×Flaskhylla i dörren
display
×Semesterläge
×FreeStore™
×Belysning kyl: Takbelysning,
Invändig, LED
×Shoppingfunktion
Installation
Fristående
Energieffektivitetsklass A++
Energiförbrukning, kWh per 116
Brutto/nettovolym, l
392 / 387
år
Grå m rostfri dörr och
Produktmått H x B x D,
Färg
1860x595x635
AntiFingerPrint
mm
Inbyggnadsmått H x B x D,
Höger och
Dörrhängning
mm
omhängbar
Säkerhet
vid
Ljudnivå, dB(A)
38
strömavbrott, h

Frysskåp LUT5NF26X
× Aldrig mer isbildning

× Inga kompromisser vad gäller förvaring med

No Frost-tekniken förhindrar att is bildas i frysen,
vilket gör att du aldrig behöver avfrosta den igen.
Gör det mera hygieniskt och enklare att göra rent
samtidigt som du får extra utrymme att förvara de
livsmedel som du tycker om.
× Aldrig mer isbildning
No Frost-tekniken förhindrar att is bildas i frysen,
vilket gör att du aldrig behöver avfrosta den igen.
Det blir mer hygieniskt och enklare att göra rent
samtidigt som du får extra utrymme att förvara de
livsmedel som du tycker om.
× Välj frysinställningar med elektronisk kontroll
Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra
frysens temperatur, medan LCD-skärmen alltid ger
dig exakt feedback.

MaxiBox
Den specialdesignade MaxiBoxlådan gör att du
kan förvara mycket och stora livsmedel i din frys.
Det gör att du kan organisera utrymmet enkelt och
effektivt.
× Bevara konsistensen på livsmedlen med
FastFreeze
Snabbinfrysningsfunktionen FastFreeze bevarar
livsmedlens vitaminer, konsistens, smak och alla
hälsofördelar.
× Exklusiv LED-belysning i frysen
Frysen har LED-belysning som gör att du enklare
ser vad som finns däri. De diskreta, energieffektiva
glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet.
Förbrukar tio gånger mindre energi än
standardbelysning.

×LCD-display
×FrostFree
×FastFreeze
×Snabbinfrysning med

×Larm vid öppen dörr
×Larm vid hög temperatur
×Fryslådor: 1 fullbred + 3 extra

×FastFreeze - snabbinfrysning
×Hyllor i säkerhetsglas

stora + 1 halvdjup, Transparent
plast
×Hylla med fällbar lucka(or): 2,
Transparent plast
Fristående
Energieffektivitetsklass

A++

229

Brutto/nettovolym, l

280 / 229

1860x595x635

Inbyggnadsmått H x B x D,
mm

Dörrhängning

Vänster och
omhängbar

Avfrostning

NoFrost

Ljudnivå, dB(A)

41

Färg

Grå m rostfri dörr och
AntiFingerPrint

automatisk återgång
Installation
Energiförbrukning, kWh
per år
Produktmått H x B x D,
mm

Integrerad diskmaskin EEG70001
× GlassCare, ojämförbar

× Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska

Dina glas står säkert och blir skinande rena med
700 GlassCare-diskmaskin. Våra unika SoftGrips
och SoftSpikes håller glasen i exakt rätt position i
övre korgen. I nedre korgen ser GlassHolder till att
höga glas på fot blir rena utan att gå sönder.
× Varje glas står säkert och blir skinande rent med
GlassHolder
GlassHolder är placerad i diskmaskinens nedre korg
och är en säker plats för dina finglas på fot. Den
kan rymma upp till 4 glas på fot och kan justeras
för att passa olika bredder.
× Torkar tre gånger bättre med AirDry
Den nya AirDry-tekniken använder naturligt
luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till
tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet
med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot
slutet av programmet, luften cirkulerar och ger
utmärkt torkresultat.

diska
QuickSelect är det smidiga sättet att starta ditt
skräddarsydda program. Välj programtid med
slidern och lägg till eventuella valfria
extrabehandlingar med bara en knapptryckning.
× Tyst feedback, Beam on Floor
Beam on Floor ger upplyst information och håller
ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som
kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar
diskmaskinen tydligt om sin status genom att
projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång
och grön när den är klar.
× Enkel installation, PerfectFit
Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att
installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar
alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet
av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att
din maskin passar perfekt i ditt kök.

×AutoOff
×Touchkontroll
×Beam on Floor
×Diskmaskin med autosensor
som justerar tid och
vattenmängd
×Torksystem: AirDry

Färg
Familj
Vattenförbrukning
QuickSelect
Årlig energiförbrukning, kWh

×Senare start från 1 till 24 timmar ×Övre korgen går att justera i
höjdled, även då den är fullastad
×Autosensor
Överkorg med: 2 fällb. stöd, 2
Indikator
för
påfyllning
av
salt
&
×
×
sköljmedel

fällb. glasstöd, 2 SoftSpikes, Fällb.
kopphyllor, Handtag
×Underkorg med: 2 fällbara
tallriksstöd, GlassHolder, Handtag
×Program: 160 Minutes, 60
Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense,
Eco, Machine Care, Quick 30
Minutes, Avsköljningsprogram
Ljudnivå, dB(A)
44
Kapacitet IEC-kuvert
13
Energi/Disk/Tork
A++ / A / A
Typ av bestickkorg/låda
Bestickkorg
Installation
Helintegrerad

×Vattensäkerhet: Hel botten och
flottör

×Spolarm i taket

10.5 / 2940
Level 2
262

Tvättmaskin EWF7000W3
× Dina kläder tvättas med omsorg

× Antiallergiprogram för bättre rengöring

Vår utmärkta PerfectCare 600 tvättmaskin med
SensiCare System justerar längden på programmet
efter tvättmängden, och använder mindre energi
och vatten samt förhindrar att plaggen tvättas för
länge. Aktiverar de mest ekonomiska programmen
för även de minsta tvättmängderna.
× Anpassad tvättning på kortare tid
Vårt SensiCare System anpassas efter
tvättmängden för att förhindra att kläder tvättas
för länge. Säkerställer att plaggen bevaras längre.
× Varje fiber behandlas och plaggen blir mjukare
Vår SoftPlus funktion förblandar och distribuerar
sköljmedlet jämnt. Säkerställer att varje fiber i varje
plagg i tvätten blir mjukt och luktar fräscht längre.

Vårt anti-allergiprogram kombinerar vattenånga
med ett högpresterande tvättprogram för att
avlägsna bakterier från plaggen.
× Mindre energi, mer tid
Med vår Eco TimeManager kan du ändra
tvättprogrammets längd till den tid du har
tillgänglig. Det sparar både tid och energi utan att
kompromissa med den grundliga omsorgen dina
plagg får.
× Rena kläder när det passar dig
Justera programstarten så att den passar ditt
schema med fördröjd start-funktion i
tvättmaskinen. Tvätten är klar att plockas ut när
du önskar. Det bekvämaste sättet att tvätta.

×Fördröjd start
×TimeManager®
×Balanskontroll

Produktfamilj Tvätt
Tvättkapacitet, kg
Energiklass
Autodose
Mått HxBxD

×Sköljning med skumavkänning
×Anpassar tvättprogrammen
efter mängden tvätt

×Barnlås
Other
8
A+++ -20%
Nej
850x600x575-600

×Översvämningsskydd
×Tvättprogram: Sköljning,
Centrifugering / Tömning, Antiallergi-ånga, Duvet, Siden, Ylle,
Sport, Outdoor, Denim, Eco 40-60,
Cottons, Syntet, Delicates, Rapid
14min

Uppkoppling
Centrifugeringshastighet (v/min)
Motortyp
Mönster trumma
Restfuktighet efter centrifugering %

1400
Inverter
52

Torktumlare EDP7000W3
× Känslan av nytt, bevarad längre

× Effektiv luftcirkulation, konsekvent

Vi har utformat den innovativa PerfectCare 700
torktumlare med GentleCare-systemet för att hålla
kvar klädernas nykänsla längre. Genom att torka
dina kläder vid nästan halva temperaturen jämfört
med vanliga torktumlare behöver dina kläder aldrig
utsättas för onödig värme.
× Lägre värme, mer klädvård
Vårt GentleCare-system torkar kläderna vid nästan
halva temperaturen jämfört med vanliga
torktumlare, vilket gör att de aldrig behöver
utsättas för onödig värme.
× Mindre tid, mer klädvård
Vårt SensiCare-system justerar torktiden efter
fuktigheten på plaggen. Det sparar tid och energi
utan att kompromissa på skonsamheten.

energiförbrukning
Vårt EcoFlow Filter-system kan enkelt kommas åt
och rengöras. Med ett sådant enkelt underhåll vet
du att luften cirkulerar effektivt, gång efter gång.
× Mindre vridning och trassel
Vår Reverse Plus-funktion får trumman att röra sig
i båda riktningarna, vilket förhindrar plaggen från
att att vrida sig och trassla in sig. Det gör att
tvätten torkar jämnare och blir mjukare.
× Din stil, ditt schema
Med Fördröjd start kan du anpassa starttiden så
att det passar ditt schema. Ange bara tiden när du
vill att maskinen ska starta så tar den hand om
resten.

×Värmepumpstekniken uppnår

×Medföljande tillbehör:
×Tidsstyrda torkprogram som
oöverträffad energieffektivitet
Avloppsslang
tillägg till de automatiska
med upp till 40% energibesparing ×Möjliga tillbehör: Mont-sats
×Speciella torkprogram:
tvättpelare
Sängkläder, Bomull Eco, Bomull,
×Tumlare med elektronisk
fuktavkänning, programmet
Fintvätt, Denim, Täcke, Mix,
×Fördröjd start
avslutas automatiskt
Uppfräschning, Silke, Sport,
Syntet, Ull
×Reverserande trumgång håller
isär kläderna och motverkar
skrynklor
Familj
PerfectCare 700
Uppkoppling
Torkteknik
Värmepump
Kapacitet tork bomull, kg
7.0
Energiklass
A++
Kondensationseffektivitetsklass
B
Motorsystem
Standard
Mönster trumma
protex
3D-scan torkteknik
Mått HxBxD
850x596x638-662

