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Kiegészítők és tartozékok 



Az Electrolux számos háztartási készülékében váltak elérhetővé olyan 
technológiai megoldások már otthon is, mint például a kombinált 
gőzsütés, melyeket eddig csak a professzionális felhasználók ismertek. 
A készülékekben megjelenő professzionális tapasztalat inspirálta 
a tartozékok összeállítását is. Ezek segítségével a felhasználó még többet 
lesz képes kihozni a termékekből. 
Sok hasznos és praktikus megoldás, például rozsdamentes acél 
párolószett a kombi gőzsütőhöz.
Ezek az eszközök segítenek megőrizni a készülékek újkori állapotát és 
gondoskodnak arról, hogy élettartamuk végéig hibátlanul működjenek.
A termékeket 3 kategóriára osztottuk.

Általános eszközök
Minden, amire egy készüléknek szüksége van a hatékony működéshez.  
Tisztítás és karbantartás
Tisztítószerek és tisztítóeszközök, melyek gondoskodnak arról, hogy 
a készülékek sokáig jól nézzenek ki és jól is működjenek.
Teljesítményt fokozó
Innovatív termékek az optimális teljesítményhez.
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Termékadatok

Modell
E4HPS001

PNC szám
902 979 408

EAN
7321422821312

Főzőlapvédő fólia 

Termékjellemzők

Tapadásmentes, 
mosható, többször 
használható rétegek, 
melyek védik, és tisztán 
tartják a főzőlapot főzés 
közben.

• Rugalmas, moduláris 
kialakítás, 1 négyzet 
mindegyik zónára

• 4 lap, 27x27 cm
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Gyermekvédelem 
beépíthető főzőlapokhoz

Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
E4OHPR55

PNC szám
902 979 238

EAN
7321422641040

Modell
E4OHPR60

PNC szám
902 979 239

EAN
7321422641057

Távol tartja a kíváncsi 
ujjacskákat a forró 
serpenyőktől.

Használható 
szabadonálló tűzhelyek-
hez; megakadályozza, 
hogy a gyerekek hozzá-
nyúljanak a forró edé-
nyekhez. 

Gyermekvédelem 
tűzhelyekhez

Szilikonos edényfogó 
kesztyű

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E4KPGLO1

PNC szám
902 979 280

EAN
7321422645284

Szilikonos edényfogó 
kesztyű, mely kiváló 
hőálló tulajdonsága és 
csúszásmentes felülete 
miatt a professzionális 
konyhákban is népszerű. 

• 300 ˚C-ig 1 percen 
keresztül véd a hő ellen

• Rugalmas, kényelmes, 
nem csúszik

• Univerzális méret
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Szilikonos edényfogó Edénykészlet

Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
E4KPPH01

PNC szám
902 979 281

EAN
7321422645307

Modell
ECWPOTSET

PNC szám
50289579000

EAN
7321429957038

230 ˚C-on 1 percig, 
alacsonyabb 
hőmérsékleten hosszabb 
ideig véd a hő ellen, 
így biztonságosan 
megfoghatja vele 
a lábosokat, serpenyőket.

• Rugalmas, szilikon kivitel

• Nem csúszik, biztonságos, 
stabilan tart

Kiváló minőségű 
edénykészlet, melynek 
elemei tökéletesen 
használhatók és jól 
mutatnak egy stílusos 
Electrolux főzőlapon.

• Serpenyő, tapadásmentes 
bevonattal, Ø 14 cm

• Serpenyő, tapadásmentes 
bevonattal, Ø 18 cm

• Tésztafőző edény, Ø 20 cm

• Mály lábos, Ø 22 cm

• Lábos, Ø 22 cm

• Fedők, Ø 14, 18, 20, 22 cm
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Kaparó kerámialaphoz Penge kaparóhoz Kerámialap-tisztító 
folyadék, 250 ml 

Termékjellemzők Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok Termékadatok

Modell
E6HUE101

PNC szám
902 979 231

EAN
7321422637531

Modell
E6HUB101

PNC szám
902 979 232

EAN
7321422637548

Modell
E6HCC106

PNC szám
902 979 251

EAN
7321422641187

Biztonságos, 
karcmentes tisztítás. 
Eltávolítja a leégett 
szennyeződéseket 
és ételmaradékot 
az üvegkerámia 
és az indukciós 
főzőlapokról, így azok 
sokáig úgy néznek ki, 
mintha újak lennének. 

• Tartalék penge kapható 
hozzá

Tartalék penge 
kaparóhoz.

• 10 db egy csomagban

A kerámialap-tisztító 
hatékonyan tisztítja 
és polírozza a főzőlap 
felületét, és egy vékony 
fi lmréteget hagy maga 
után. Így a következő 
alkalommal egyszerűbb 
lesz letakarítani 
a felületet. 

• Kerámia, indukciós és 
üvegkerámia főzőlapokhoz
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Tisztítóspray 
rozsdamentes acél 
felületekhez, 250 ml

Tisztítókrém 
rozsdamentes acél 
felületekhez, 250 ml

Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
E6SCS106

PNC szám
902 979 317

EAN
7321422645482

Modell
E6SCC106

PNC szám
902 979 268

EAN
7321422642801

Többféle módot 
is kidolgoztunk, 
melyekkel hatékonyan 
gondoskodhat 
rozsdamentes acél 
felületű Electrolux 
főzőlapjáról, mely 
így sokáig megőrzi 
professzionális 
megjelenését. 
A tisztítópermet 
ujjlenyomatmentes 
formulája eltávolítja 
a szennyeződéseket, és 
egy vékony védőréteget 
hagy maga után.

• Nem karcol

• 250 ml

Alaposan megtisztít 
minden rozsdamentes 
acél felületet, védőréteget 
hagy maga után.

• Nem karcol

• 250 ml

8

Tisztítás és karbantartás Főzőlapok



Infi nite Wok

Termékjellemzők

Igazi dizájndarab 
az Infi nite Wok szett, 
mellyel már indukciós 
főzőlapon is használhat 
wokot. Főzzön tisztán, 
energiatakarékosan. 
A praktikus woktartó 
stabilan tartja az edényt, 
ezért kényelmesen 
keverheti, sütheti az ételt 
a wokserpenyőben, 
miközben az indukciós 
technológia gyorsabban 
forrósítja fel az edényt, 
mint a gáz. És még jól is 
mutat a főzőlapon.

• Gyönyörű, funkcionális 
dizájn

• Intenzív, gyorsan 
változtatható hőfokozat, 
melyet Ön irányít

• Tökéletes pároláshoz és 
sütéshez is

Termékadatok

Modell
INFI-WOK

PNC szám
944 189 328

EAN
7332543197590
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Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
GEM GRILL

PNC szám
944 189 327

EAN
7332543197613

Modell
INFI-GRILL

PNC szám
944 189 326

EAN
7332543197606

Profi  grillezéshez, 
ha dominó indukciós 
főzőlapot használ. 
A Gem grill egy extra 
nagy grillfelületet 
kínál svájci minőségű, 
3 rétegű, tapadásmentes 
bevonattal az egészséges 
sütéshez. Zsiradék nélkül 
vagy egészen minimális 
zsiradékkal használható.

• Extra vastag alap a kiváló 
hőelosztáshoz és melegen 
tartáshoz

• Könnyen tisztítható, 
tapadásmentes felület

• A szilikonlábazat 
stabilan helyén tartja 
a grill-lapot

Extra nagy Plancha grill 
az Electrolux bridge 
funkciós (két főzőzónát 
egy nagy főzőfelületté 
lehet összekapcsolni) 
indukciós főzőlapjaihoz. 

Erős, öntött alumínium, 
hosszan tartó, svájci 
minőségű, 3 rétegű, 
tapadásmentes 
bevonattal.

• Tapadásmentes felület 
az egészséges (zsiradék 
nélküli) grillezéshez, 
sütéshez, pirításhoz

• Extra vastag alap, mely 
melegen tartja az ételeket

• Az asztalra is tehető 
tálaláskor

Plancha Gem Grill Plancha Infi nite Grill 
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Teljesítmény Indukciós főzőlapok



Termékjellemzők

Hasznos kiegészítő 
sütőrács, mely 
38–52 cm között 
tetszőleges 
hosszúságúra beállítható, 
hogy a legjobban 
kihasználhassa 
a sütőteret. 

• Tapadásmentes bevonat

• Univerzális méret, minden 
sütőhöz használható

Termékadatok

Modell
E4OHGRI1

PNC szám
902 979 222

EAN
7321422629062

Bővíthető sűtőrács
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Analóg húshőmérő

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E4TAM01

PNC szám
902 979 285

EAN
7321422649022

Ez a klasszikus 
húshőmérő gondoskodik 
arról, hogy a hús pont 
annyira süljön át, ahogy 
Ön szeretné. Szúrja a hús 
legvastagabb részébe. 

• 40–110 ˚C között mér

• Gáz- és elektromos 
sütőben használható

Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
E40HBAE1

PNC szám
902 979 275

EAN
7321422645192

Modell
ESKMAT

PNC szám
50281315007

EAN
7321420054262

Jól használható 
kiegészítő tepsi 
a sütőhöz, mely 
35–56 cm között 
tetszőleges 
hosszúságúra 
egyszerűen beállítható. 

• Egyéb rögzítőeszköz nélkül 
használható

• Hűtőszekrényben is 
használható

Az éttermek konyháiban 
gyakran használnak 
szilikonedényeket, 
ugyanis számos előnnyel 
bírnak a hagyományos 
fémformákkal szemben 
– nem ragad bele az étel, 
ezért nem kell kizsírozni. 

• 260 ˚C-ig hőálló

• 100% szilikon

• Használható elektromos, 
gáz- vagy mikrohullámú 
sütőben

Szilikon sütőlap Bővíthető sűtőtálca
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Sütőpapír

Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E4OSBS01

PNC szám
902 979 283

EAN
7321422645345

Modell
EBGMOL

PNC szám
50293523002

EAN
7321420362541

Tapadásmentes, 
speciális anyag, mely 
méretre vágható, 
akár az eldobható 
papírok vagy az alufólia 
– de többször is 
felhasználható. 2 ív van 
egy csomagban.  

• Nem kell kikenni 
zsiradékkal

• Akár 500 alkalommal 
használható

• 260 ˚C-ig hőálló

Ez a rugalmas, 
tapadásmentes 
szilikon sütőforma 
a cukrászok kedvence. 
Egyszerűen készíthet vele 
süteményeket és egyéb 
fi nomságokat, melyeket 
könnyen kiboríthat 
a formából. Hagyja 
kihűlni, amit sütött, 
majd a sarkánál fogva 
csavarjon egyet a formán. 
Használható elektromos, 
gáz- és mikrohullámú 
sütőben. Szilikon 
sütőformáink kiválóan 
vezetik a hőt, ezért 
az ételek alacsonyabb 
hőmérsékleten is 
rövidebb idő alatt 
elkészülnek.  

• Biztonságosan használható 
260 ˚C és –40 ˚C között

• Illatanyagmentes

• Mosogatógépben is 
tisztítható

• Egymásba rakva is 
tárolhatók, megőrzik 
formájukat

EBKMOL

• Sütőforma, mackó alakú, 
260x200x55 mm

EBGMOL

• Sütőforma, kuglóf alakú, 
Ø 235x115 mm

Sütőforma

Termékadatok

Modell
EBKMOL

PNC szám
50293519000

EAN
7321420362503
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Termékjellemzők Termékjellemzők

Sütőtisztító krém, 250 ml

A leégett étel és zsiradék 
letakarítása minden 
konyhában kihívást 
jelent. Sütőtisztítónk 
hatékony összetevői 
minden szennyeződést 
eltávolítanak a sütőből, 
a tepsiről és a grillrácsról 
is. 

• Rendkívül hatékony 
tisztítószer

• Nem okoz irritációt

• Használható sütők, 
grillrácsok és tepsik 
tisztításához

Termékadatok

Modell
E6OCC106

PNC szám
902 979 257

EAN
7321422641248

Sütőtisztító spray, 
250 ml

A letörölhető spray 
formula oldja a zsírokat 
és a ráégett anyagokat, 
tisztán tartva a sütőt, úgy, 
hogy jól nézzen ki.

• Sütőkhöz, polcokhoz és 
elektromos grillekhez 
ajánljuk 

Termékadatok

Modell
E6OCS106

PNC szám
902 979 311

EAN
7321422649497
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Pizzakő

Termékadatok

Modell
ELUXPS

PNC szám
902 979 173

EAN
7321422038963

Párolószett

Profi  séfeknek készült. 
Ebben a kiváló minőségű 
rozsdamentes acél 
párolószettben a gőz 
az étel körül áramlik, így 
gyorsan és egyenletesen 
sülnek át az ételek. 
A különböző méretű 
edényeket használhatja 
húsok, halak, rizs és 
zöldségek párolásához, 
a legkisebb tálat 
a fedővel pedig szószok 
készítéséhez vagy 
melegítéshez ajánljuk.

• Mosogatógépben 
tisztítható

• Precíz, német minőség

• Kiváló minőségű, 
rozsdamentes acél

Termékadatok

Modell
PKKS8

PNC szám
940 304 332

EAN
7332543256365

Termékjellemzők Termékjellemzők

A pizzasütők titka 
a hőálló tégla, mely 
egyenletesen, fi noman 
tartja a meleget, 
miközben sül a pizza, 
a focaccia vagy 
más kenyértészta. 
A pizzakövünk éppen 
ezt a hatást biztosítja 
a hagyományos 
elektromos vagy 
gázsütőben.  

• Téglás kemencehatás 
a speciális hőálló kőnek 
köszönhetően

• Kiváló eredmény

• Pizza, kenyér vagy pékáru 
sütéséhez
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Teljesítmény Sütők
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Általános eszközök Sütők

SousVide aromaőrző 
tasak 

Termékjellemzők

Ahogy a legjobb konyhák 
séfjei, mi is ragaszkodunk 
ahhoz, hogy a legkiválóbb 
minőségű ételek 
kerüljenek az asztalra. 
Ebben segítenek 
az aromaőrző SousVide 
tasakok, melyek a lehető 
legjobban megőrzik 
az ételek tiszta, 
természetes ízét.  

• 25+25 tasak van egy 
csomagban, két méretben: 

 − 30x20 cm,

 − 35x25 cm

Termékadatok

Modell
E3OS

PNC szám
902 979 394

EAN
7321422820032



Pároló mikrohullámú 
sütőhöz

Termékjellemzők

Mikróban főzni nem 
csak gyors és egyszerű, 
de egészséges is lehet. 
Ebben a párolóban 
zsiradék hozzáadása 
nélkül is fantasztikusan 
fi nom, ásványi 
anyagokban gazdag 
ételeket készíthet. 

• Használható hűtőben, 
fagyasztóban, tisztítható 
mosogatógépben

• Ideális zöldségek és halak 
párolásához

Termékadatok

Modell
E4MWSTE1

PNC szám
902 979 221

EAN
7321422629048
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Edényszett 
mikrohullámú sütőhöz: 
tányér és fedő

Beépítő keret 
mikrohullámú sütőhöz

Termékjellemzők Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok

Termékadatok

Modell
E2MHW – fehér

PNC szám
902 979 391

EAN
7321422818510

Modell
E2MHB – fekete

PNC szám
902 979 389

EAN
7321422818497

Modell
E2MHS – fémszínű

PNC szám
902 979 390

EAN
7321422818503Modell

E4MWSET1

PNC szám
902 979 282

EAN
7321422645314

Könnyen tisztítható 
tányér a különböző 
ételek melegítéséhez, jól 
szellőző fedővel, mely 
egyenletes melegítést 
biztosít.  

A mikrohullámú sütők 
egyet jelentenek 
a rugalmassággal és 
a kényelemmel. Ezzel 
a szettel szinte bárhová 
beépítheti konyhájában 
szabadonálló mikróját. 

• Maximális hely: 
60x40 cm

• Fekete, fehér vagy fém 
színű

Praktikus polipropilén 
fedő, melyet közvetlenül 
az ételre vagy a tányérra 
helyezhet. Így nem lesz 
tele a mikró szétfröccsent 
ételmaradékkal, az étel 
pedig meleg marad.

• Mosogatógépben 
tisztítható

Fedő mikrohullámú 
sütőhöz

Termékadatok

Modell
E4MWCOV1

PNC szám
902 979 237

EAN
7321422641033
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Mikrohullámú sütő 
tisztító, 250 ml

Termékadatok

Modell
E6MCS106

PNC szám
902 979 305

EAN
7321422649343

Termékjellemzők

Ez a tisztítószer erősen 
fertőtlenítő hatású. 
Feloldja a zsíros 
szennyeződést a mikró 
belsejében és külső 
részén is.

• Hatékonyan távolítja el 
a baktériumokat, a penészt 
és a kellemetlen szagokat

• 250 ml
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Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
E3CGC361

PNC szám
902 979 213

EAN
7321422619940

Modell
E3CGA101

PNC szám
902 979 215

EAN
7321422619957

Rendkívül hatékony 
a kétrétegű szűrőnek 
köszönhetően – aktív 
szén és természetes 
szövetszálas szűrő, 
beépített telítettség-
kijelzővel. Megmutatja, 
mikor kell cserélni. 

• Aktívszén-szűrő

• Természetes szövetszálas 
szűrő

• Telítettségkijelző

Kiváló minőségű 
szűrő, mely eltávolítja 
a levegőből a zsírt és 
a kellemetlen szagokat.  

Zsír- és szagszűrő 
– aktívszén-kijelzővel

Zsírszűrő poliészter 
– 100 g/m2 

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E3CGA151

PNC szám
902 979 216

EAN
7321422619971

Extra vastag minőségi 
szűrő, mely hatékonyan 
tisztítja meg a levegőt 
a zsírtól és a füsttől. 

• 150 g/m2

Zsírszűrő poliészter 
– 150 g/m2 
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Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
E3CGB001

PNC szám
902 979 217

EAN
7321422619995

Modell
E3CGC401

PNC szám
902 979 214

EAN
7321422628997

Minőségi szűrő speciális 
tintával, mely pirosra 
vált, amikor cserélni kell 
a szűrőt. 

• Biológiailag lebomló

• Klórmentes, fehérített

• 100% természetes 
szövetből

A kiváló minőségű 
aktívszén-szűrő 
eltávolítja a levegőből 
a zsírt és a kellemetlen 
szagokat. 

Zsírszűrő kijelzővel Zsír- és szagszűrő 
– aktív szén, 400 gr/m2
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Tojás alakú időzítő

Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
E4KTAT01

PNC szám
902 979 236

EAN
7321422641026

Modell
ECWKBB

PNC szám
50289361003

EAN
7321429941822

Kézre álló időzítő, melyet 
magával is vihet, ha 
kimegy a konyhából főzés 
közben.

• Tojásforma, rozsdamentes 
acél

• 60 perces időzítés

A konyhában nincs 
fontosabb egy igazán jó 
késnél! Ez az 5 részes, 
magas minőségű, kézzel 
élezett rozsdamentes 
acél késkészlet kiválóan 
alkalmas daraboláshoz, 
szeleteléshez és 
előkészítéshez.  

• Fekete fatartóval

• Csúszásmentes talp

Késkészlet fatartóval

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
ECWKB

PNC szám
50289360005

EAN
7321429941815

Öt kiváló minőségű, 
kézzel élezett 
rozsdamentes acél kés 
tartóval, hogy mindig 
kéznél legyenek. 

• Natúr színű fatartóval

• Csúszásmentes talp

Fekete késkészlet
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Műanyag kés Fa vágódeszka 

Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
EKNIFE

PNC szám
50284711004

EAN
7321429567312

Modell
ECWCBW

PNC szám
50289432002

EAN
7321429956413

Vannak olyan felületek, 
például a tefl on, 
a kerámia vagy a szilikon, 
melyeknek nem tesz 
jót, ha összekarcolják. 
De ezzel a kíméletes, 
krokodil formájú 
műanyag késsel bátran 
és kényelmesen vághat 
ezeken a felületeken is.  

• Biztonságosan vághatja fel 
az ételeket a sérülékeny 
felületeken

A rendhagyó L alak 
ideális az előkészített 
hozzávalók tárolásához. 

• Higiénikus polipropilén

• L alakú stabil felület
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Dugóhúzó  Dugóhúzókészlet

Termékjellemzők Termékjellemzők

Hűtőszekrényeinkben és 
borhűtőinkben a borok 
éppen a számukra 
megfelelő hőmérsékleten 
várják, hogy felszolgálják 
őket. Ezzel a dugóhúzóval 
simán és könnyedén 
nyithat ki minden palack 
bort.

• Elegáns fém kivitel

• Fóliavágóval

• Tartalék spirál 
a csomagban

Elegáns, 4 részes 
szett, hogy úgy kínálja 
a borokat, mint egy 
sommelier. Dugó, fa 
kivitelű pincérkés, 
csepegésgátló gyűrű és 
borkiöntő. 

• Fa díszdobozban

Termékadatok Termékadatok

Modell
ECWCORK

PNC szám
50292221004

EAN
7321420338850

Modell
ECWWINE

PNC szám
50293438003

EAN
7321420363388
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Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
EBBQBRU

PNC szám
50294688002

EAN
7321420479287

Modell
EBBQTOOLS

PNC szám
50292968000

EAN
7321420289756

Ez nehéz munka, és 
éppen erre a profi  
eszközre van szükség 
az elvégzéséhez. 
Sárgaréz sörtéi és 
dörzsölő felülete segít 
eltávolítani a leégett 
ételmaradékot a grillező- 
felületről.  

• Kemény sárgaréz sörték

Minden nélkülözhetetlen 
eszköz, amire csak 
szüksége lehet a mesteri 
grillezéshez. 

• Fogó, spatula, villa, ecset 
és kés

• Felakasztható egy rácsra

Kefe grillező 
takarításához

Rozsdamentes 
grillezőfelszerelés

Fa grillezőfelszerelés 

Barbecue-szett 
a szakértők ajánlásával. 
Tökéletesen megfelel 
a kültéri grillezéssel 
kapcsolatos minden 
elvárásnak.  

• Fogó, spatula, villa, ecset 
és kés

• Felakasztható egy rácsra

Modell
EBBQTOOLW

PNC szám
50291110000

EAN
7321420138054

Termékjellemzők

Termékadatok
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Nyársszett grillezéshez

A séfek tudják, hogyan 
kell biztosra menni 
a grillezésnél, így pont 
megfelelő távolságban 
tartják az ételt. Ezek 
a nyársak éppen ezt 
biztosítják Önnek, és 
gondoskodnak arról is, 
hogy ne ragadjon le a sült 
a grillserpenyőben.  

• Rács 6 nyárssal

• Fa kivitel

• Az étel nem ragad rá 
a grillre

Termékadatok

Modell
EBBQSKE

PNC szám
50291108004

EAN
7321420528176

Termékjellemzők
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Termékadatok

Modell
E3RSMA01

PNC szám
902 979 277

EAN
7321422645246

Frissen tartó kendő

Termékjellemzők

A gyümölcsök és 
zöldségek hosszabb ideig 
frissek és roppanósak 
maradnak a kendő 
segítségével, mely 
biztosítja, hogy a levegő 
szabadon áramoljon 
az ételek alatt is. 

• Megelőzi a penész és 
a kellemetlen szagok 
kialakulását

• A nyitott cellás szerkezet 
segíti a levegőáramlást
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Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
EFRDGRS

PNC szám
960 017 671

EAN
7321420160314

Modell
E3RWAF01

PNC szám
902 979 234

EAN
7321422640999

A hűtő vagy a sütő 
hűtésére, miután 
beépítette konyhájába. 

• Ezüstszínű

• Méret: 55-60x10 cm

Tartalék aktívszén-szűrő 
hűtőszekrényekhez 
a Clean Air Control, 
a Taste Guard és 
Antibak Plus funkció 
optimális működéséhez. 
Megtisztítja a levegőt 
és megszünteti 
a kellemetlen szagokat.  

• Műanyag burkolat 
a frissesség megőrzése 
érdekében

• Kiváló teljesítményű, 
antibakteriális szűrő

• Évente cserélendő 
a hatékony működés 
érdekében

Rács hűtőszekrény 
beépítéséhez, ezüstszínű

Levegőszűrő 
hűtőszekrényhez

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E2RHK600

PNC szám
902 979 329

EAN
7321422725160

A sok friss étel mellett 
a lyukas, csepegő 
csomagokat látja 
legkevésbé szívesen 
a hűtőjében. Ezek 
a tálcák összegyűjtik 
a szivárgó folyadékot, 
így kiöntheti őket, 
mielőtt kárt tennének 
a környezetükben. 

• Minimálisra csökkenti 
a vízkár kockázatát

• A folyadék jól látható 
helyen, elöl gyűlik össze

• A legtöbb modellben 
használható

Csepptálca hűtő-,
fagyasztószekrényhez, 
60 cm széles
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Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E4FSMA01

PNC szám
902 979 279

EAN
7321422645277

Még akkor is, ha 
jegesedésmentes 
a fagyasztója, időről 
időre előfordulhat, hogy 
fel kell itatni egy kis vizet 
a hűtőből vagy a padlóról. 
Ezzel a kendővel gond 
nélkül felitathat nagyobb 
mennyiségű vizet is. 

• Egy kendő akár 5 liter vizet 
is képes felszívni

• Két kendő van egy 
csomagban

• Leolvasztáshoz és kifolyt 
víz feltörléséhez

2 db nagy nedvszívó 
képességű kendő fa-
gyasztó leolvasztásához

Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
E4RHBH01

PNC szám
902 979 218

EAN
7321422629017

Modell
E3FVTRA1

PNC szám
902 979 229

EAN
7321422629130

A helykihasználás legjobb 
módja. A palacktartó 
rácson maximum 3 db 
1,5 literes üveg vagy 
6 dobozos ital fér el (max. 
10 cm magas)  

• Univerzális

• Minden márka minden 
modelljéhez használható

• Konyhaszekrény polcain is 
használható

Jégkockából soha nincs 
elég. Ez a jégkockatartó 
pedig éppen megfelel 
egy nagy adag jégkocka 
elkészítéséhez.  

• 2 tálca van egy 
csomagban

Palacktartó 
hűtőszekrényhez

Jégkockatartó, 2 db
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Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
E4RTDR01

PNC szám
902 979 284

EAN
7321422645369

Modell
ETHFRV2

PNC szám
50294203000

EAN
7321420458183

Pontos, mágneses 
rögzítésű hőmérő, 
mely méri a hűtő 
és a fagyasztótér 
hőmérsékletét. Az ételek 
így sokáig frissek 
maradnak, anélkül, 
hogy túl alacsony 
hőmérsékleten menne 
a hűtő – és indokolatlanul 
sok energiát fogyasztana.  

• Hőmérséklet-riasztás

• –50 ˚C és +70 ˚C közötti 
tartományban mér

• Egyszerű, mágneses 
rögzítés

Ellenőrzi a hűtő 
és a fagyasztó 
hőmérsékletét, hogy 
az ételek mindig frissek 
maradjanak, a hűtő 
pedig ne fogyasszon sok 
energiát a túlhűtés miatt.  

• Egyszerűen használható

• –25 ˚C – +35 ˚C közötti 
tartományban mér

Digitális hőmérő Függöleges hűtő/
fagyasztó hőmérő
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Hűtőszekrény-tisztító 
spray, 250 ml

Leolvasztóspray, 250 ml

Termékjellemzők Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok Termékadatok

Modell
E6RCS106

PNC szám
902 979 263

EAN
7321422641323

Modell
E6FCS106

PNC szám
902 979 296

EAN
7321422649213

Modell
E6RDO101

PNC szám
902 979 224

EAN
7321422629086

A hűtő és a fagyasztó 
mindig tiszta és friss 
lesz, ha rendszeresen 
takarítja, így nem rakódik 
le a szennyeződés és nem 
lesz kellemetlen szag 
a hűtőtérben. A Frigocare 
hűtőszekrény-tisztító 
permettel egyszerűen 
tisztán tarthatja a hűtőjét 
– leöblíteni sem kell.  

• Könnyű használni, nem kell 
leöblíteni

• 250 ml  

A fagyasztó 
energiatakarékosabban 
működik, és frissebben is 
tartja az élelmiszereket, 
ha rendszeresen 
leolvasztja. Ez soha nem 
lesz egy örömteli feladat, 
de ezzel a permettel 
gyorsabb és egyszerűbb.  

• Leolvasztás 
időtakarékosan

• 250 ml

• Könnyű használni

Vannak olyan ételek, 
melyeknek erős az illatuk, 
aromájuk. A FreshPlus 
szagsemlegesítőben lévő 
gél fokozatosan engedi 
ki a hatóanyagokat, így 
sokáig tart, és minden 
étel megőrzi saját, friss 
ízét.

• Akár 3 hónapig is 
hatékonyan működik

• Semlegesíti a kellemetlen 
szagokat

• Az ételek hosszabb ideig 
megőrzik természetes 
ízüket 

Hűtőszagtalanító
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Termékadatok

Modell
E4DHCB01 

PNC szám
902 979 235

EAN
7321422641002

Evőeszköztartó kosár

Termékjellemzők

Kézre áll, és nagyon 
jó a helykihasználása. 
A fogója lehajtható, 
hogy a vízkar szabadon 
mozoghasson. 
A moduláris 
evőeszköztartóban 
szépen elkülönítheti 
az evőeszközöket, így 
a program végén tisztán 
szedheti ki őket a gépből.

• Lehajtható fogókar

• Használható 45 cm 
vagy 60 cm széles 
mosogatógépben 

• Kihúzható evőeszköztartó
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Mosogatógép-
zsírtalanító, 200 g 

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E6DMH106 

PNC szám
902 979 245

EAN
7321422641118

Leoldja az apró kis 
szennyeződéseket, 
melyek a rejtett kis 
zugokban telepednek 
meg. Így nem lesz 
kellemetlen szag 
a mosogatógépben 
és maximális 
hatékonysággal fog 
dolgozni. 

• 200 g

• Egyszerűen használható

Vízkő- és zsírmentesítő

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E6WMG100 

PNC szám
902 979 274

EAN
7321422645185

Nagy hatékonyságú, 
kétszeres kezelés, 
amely egyszerre 
távolítja el a zsírt és 
a vízkövet a mosó- vagy 
mosogatógépből. 

• Dupla hatékonyság

• Vízkő- és zsírmentesítő 
egyben 

• Nem tartalmaz felületaktív 
anyagokat 

Mosogatógépsó

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E6DMU101 

PNC szám
902 979 226

EAN
7321422629109

Használjon megfelelő sót, 
és biztos lehet benne, 
hogy mosogatógépe 
hibátlanul végzi a dolgát. 
Nem rakódik le a vízkő, 
hatékonyan és alaposan 
mosogat, az edényei 
pedig olyanok lesznek, 
mintha most vásárolta 
volna őket.  

• Megakadályozza 
a vízkőlerakódást

• Legyen mindig feltöltve, 
a maximális teljesítmény 
érdekében



Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E2WDA150B2

PNC szám
902 979 411

EAN
7321422847947

Modell
E2WDA250B2

PNC szám
902 979 412

EAN
7321422847954

Új Electrolux tömlő 
a megbízható, 
problémamentes 
működéshez.  

• Egyenes-egyenes 
csatlakozás

• 1,5 m vagy 2,5 m

Klasszikus kifolyócső, 
egyenes csatlakozással

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E2WIS150A2

PNC szám
902 979 424

EAN
7321422848074

A vízleállítás-rendszer 
véd a víz által okozott 
károktól. A leállítószelep 
akkor kapcsol be, 
amikor víz éri, egy jelző 
pedig a cső cseréjének 
esedékességét jelzi.  

• Csatlakozókkal és 
fémhálós szűrővel 

− IMQ, VDE, WRAS 
tanúsított 

− Egyenes/derékszögű, 
1,5 m vagy 2,5 m

− 3/4”, 60 bar, 90 ˚C 

Biztonsági befolyócső

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E2WIC150A2

PNC szám
902 979 419

EAN
7321422848029

Kitűnő minőségű 
befolyócső 
csatlakozókkal és 
fémhálós szűrővel.

• IMQ, VDE, WRAS 
tanúsított

• Egyenes vagy ívelt 
csatlakozás

Befolyócső 
– HQ hideg víz 
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Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E2WDE200B2

PNC szám
902 979 413

EAN
7321422847961

Modell
E2WDE400B2

PNC szám
902 979 414

EAN
7321422847978

Állítható hossz a pontos, 
kompakt csatlakozáshoz.

• Egyenes-egyenes 
csatlakozás

• 0,5-2 m vagy 1,2-4 m

Hosszabbítható 
lefolyótömlő

Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok

Termékadatok

Modell
E2WHD600

PNC szám
902 979 333

EAN
7321422725221

Modell
E2WHD450

PNC szám
902 979 332

EAN
7321422725207

Modell
E2WII350A2

PNC szám
902 979 418

EAN
7321422848012

Modell
E2WII250A2

PNC szám
902 979 417

EAN
7321422848005

Modell
E2WII150A2

PNC szám
902 979 416

EAN
7321422847992

Minimálisra csökkenti 
a vízfolyás esélyét, mely 
megrongálhatja a padlót 
vagy a bútort. A víz elől, 
látható helyen gyűlik 
össze, így szükség esetén 
kiöntheti, mielőtt kifolyna.    

• Mosógépekhez és 
mosogatógépekhez

• 45 cm vagy 60 cm széles 
modellekhez

• A víz elöl, látható helyen 
gyűlik össze

Alapvetően fontos egy 
megfelelő kifolyócső 
a biztonságos, megbízható 
működéshez. Az Electrolux 
kifolyócsövek kiállták 
a próbát a mosógépeinken.

• Egyenes/derékszögű: 
1,5 m, 2,5 m, 3,5 m 

• 3/4”, 60 bar, 25 ˚C

Klasszikus kifolyócső, 
derékszögű csatlakozás-
sal (IMQ tanúsítvány)

Csepptálca mosó- és 
mosogatógép alá
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Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
EYJONT

PNC szám
50296330009

EAN
7321420720259

Két készülék (pl. 
egy mosógép és 
egy mosogatógép) 
vízellátását biztosítja 
ez az egyszerű Y elosztó. 

• 1 csatlakozó 2 készülékhez

Y csatlakozás 

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
EADP3

PNC szám
4055022471

EAN
7321421081052

A ½” vízcsövet könnyedén 
csatlakoztathatja 
a szabványos ¾” csőhöz 
ezzel az átalakítóval.  

• A csomag tartalmazza 
a tömítést

Adapter Vibrációgátló talpak 

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E4WHPA01

PNC szám
902 979 228

EAN
7321422629123

Rugalmas lábak, melyek 
elnyelik a rázkódást, 
ezért a mosógép stabilan 
a helyén marad.

• Nem ugrál a mosógép, 
ezért nem karcolja össze 
a padlót

• Mosógépekhez, 
szárítógépekhez és más 
készülékekhez 
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Mosózsák

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E4WSWB41

PNC szám
902 979 287

EAN
7321422645383

Modell
E4WSWB31

PNC szám
902 979 286

EAN
7321422645376

Még a legkíméletesebb 
program során is sérülhet 
a fi nom ruhanemű, 
miközben a többihez 
dörzsölődik. Ez a zsák 
megvédi a kényes 
holmikat, anélkül, hogy 
csökkenne a mosás 
hatékonysága. 

• Két méretben kapható: 
30x40 cm 
vagy 40x60 cm

Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E4WHPED01

PNC szám
902 979 400

EAN
7321422821237

Kevesebbet kell hajolni 
a mosógép ki- és 
bepakolásakor, ha ezen 
a dobogón áll a készülék. 

• Bármilyen mosó- és 
szárítógéphez használható

Lábazat fi ókkal 
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Vízkőmentesítő 
mosógéphez

Vízkőoldó 

Termékjellemzők Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok Termékadatok

Modell
E6WMA101

PNC szám
902 979 318

EAN
7321422645499

Modell
E6WMI101

PNC szám
902 979 278

EAN
7321422645253

Modell
E6SMP106

PNC szám
902 979 273

EAN
7321422642863

Az Electrolux okos 
megoldása ez az eszköz, 
amelyben az állandó 
neodímium mágnesek 
a káros kalcium-karbonát 
kristályokat aragonittá 
bontják le, ami könnyen 
feloldódik a vízben.  

• Hosszú távú megoldás 
vízkő ellen 

• Nincs szükség 
vegyszerekre 

Hosszú távú megoldás 
a mosógépben és 
a mosogatógépben 
lerakódó vízkő 
eltávolításához.    

• Optimális teljesítmény

• Energiatakarékos működés

A mosógépünk hétről 
hétre keményen dolgozik, 
s időnként lerakódnak 
a szennyeződések 
az ajtó gumitömítésén, 
a csövekben és 
a dobban. A Super-Clean 
tisztítószer a hatékony 
enzimekkel és zsíroldó 
hatóanyagokkal alaposan 
kitakarítja a készüléket, 
így az mindig tiszta és jó 
illatú lesz.  

• Két adag tisztítószer egy 
csomagban

• Minden alkatrész 
tökéletesen tiszta lesz

Tisztítószer 
mosógéphez, 200 g



Termékjellemzők

Termékadatok

Modell
E4YHRACK01

PNC szám
902 979 409

EAN
7321422821329

Tudjuk, hogy nem minden 
holmi élvezi, hogy 
ide-oda esik a dobban 
szárítás közben. Ezeknek 
a dolgoknak, például 
a kis plüssjátékoknak, 
gyapjúholmiknak, 
fehérneműknek 
és sportcipőknek 
fejlesztettük ki ezt 
a szárítókosarat. 
Biztonságos, kényelmes 
megoldás. 

• Használható a gyapjú- 
szárító és a gyapjúfrissítő 
programoknál

• Használható időzített 
szárításnál

 

Szárítókosár
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Szárítólabdák Szárítókendők

Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
E4YB01

PNC szám
902 979 186

EAN
7321422820018

Modell
E6YRDS01

PNC szám
902 979 319

EAN
7321422683019

Hasznos és újszerű 
segítség a szárításhoz. 
A szárítógolyók megtörik 
a ruhák merevségét, 
mely a víz távozása során 
alakul ki. A szögletes 
labdák puhán tartják 
az anyagot, a kerek 
labdák pedig kisimítják 
a gyűrődéseket. 

• Sokkal puhábbak lesznek 
a ruhák

• Vegyszer nélkül lágyít

Az Electrolux saját 
fejlesztése, hogy puhább 
és illatosabb legyen 
a frissen mosott ruha és 
könnyebb legyen vasalni 
őket. 

• Antisztatikus hatás

• Minden mosható ruhához

• Minden szárítógépben 
használható
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Univerzális elekroszta-
tikus légkondicionáló- 
szűrő

Termékjellemzők Termékjellemzők

Termékadatok Termékadatok

Modell
E3AR

PNC szám
902 979 367

EAN
7321422815311

Modell
E6ACS401

PNC szám
902 979 426

EAN
7321422868911

Ha 6-12 havonta 
rendszeresen cseréli 
a szűrőt, akkor biztos 
lehet benne, hogy 
friss, tiszta levegő 
van az otthonában. 
Az univerzális 
szűrő eltávolítja 
a porszemcséket, 
az atkákat, a pollent 
és a penészgombákat. 
Méretre vágható, így 
minden készülékhez jó.  

• Maximális méret: 
11x30 cm 

• Tegye a tetejére a meglévő 
szűrőt és ollóval vágja 
a megfelelő méretűre

• Kétrészes megoldás 
– elektrosztatikus háló és 
szűrőrendszer

Fertőtlenít és szagtalanít, 
biztosítja, hogy mindig 
tiszta levegőt lélegezzen 
be.   

• Lakáshoz és autóhoz

Légkondicionáló- 
fertőtlenítő 
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További információ és termékek

www.electrolux.hu

 Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. 
A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki változások joga fenntartva. 
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges 
hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat 
a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk 
(www.electrolux.hu).


