
Chutné jedlá presne načas
Elektronický časovač vám umožňuje variť pohodlnejšie a jednoduchšie. 
Nastavte čas prípravy a rúra sa po uplynutí tohto času automaticky vypne. 
Použite funkciu posunutého štartu a varenie sa začne vtedy, keď vám to 
vyhovuje. Teraz môžete investovať svoj čas a kreativitu do ďalších plánov.

Pohodlie na dosah ruky
Sporák je vybavený veľkou zásuvkou, ktorá ponúka dokonalé riešenie na 
uloženie kuchynských pomôcok, ktoré budete mať takto v prípade potreby 
poruke.

Okamžité teplo s plynovou doskou
Sporáky s plynovou doskou sa stanú ohnískom vašej 
kuchyne. Plynové dosky poskytujú okamžité teplo a 
umožňujú hospodárne a presné ovládanie.

Automatické zapálenie horákov
Automatické zapaľovanie uľahčuje a zabezpečuje 
zapálenie plameňa vašej varnej zóny bez zápaliek 
alebo iných zariadení. Jednoducho otočte gombíkom, 
stlačte tlačidlo a ste pripravení variť.

Rovnomerné pečenie na viacerých úrovniach
S týmto sporákom môžete variť na 2 úrovniach naraz. 
Prídavná topna špirála zaisťuje rovnomerné pečenie 
všetkých jedál. Vo všetkých priestoroch rúry

Plynová varná doska/elektrická rúra – to najlepšie z oboch svetov
Kombinácia plynovej varnej dosky/elektrickej rúry vám poskytuje to najlepšie z 
oboch svetov. Okamžité teplo a regulácia plynu na varnej doske s výhodou 
profesionálnej multifunkčnej elektrickej rúry – všestranný zážitok pri varení.

Špecifikácie a benefity

• Typ varného panela: plynový
• Varná zóna vľavo vpredu: rýchly horák, 3000W/102mm
• Varná zóna vľavo vzadu: pomocný horák, 1000W/55mm
• Varná zóna vpravo vpredu: stredne rýchla plynová, 2000W/71mm
• Varná zóna vpravo vzadu: stredne rýchla plynová, 2000W/71mm
• Typ rúry: elektrická
• Funkcie rúry: spodný ohrev, ventilátor, ventilátor + vrchný ohrev, Grill + top + 
fan, kruhové teleso + spodný ohrev + ventilátor, kruhové teleso + ventilátor, 
vrchný a spodný ohrev, vrchný a spodný ohrev + ventilátor
• Čistenie rúry: čierny smalt
• Jednoduché čistenie dvierok rúry
• Zadný vývod pár
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Dizajn Design
Farba antikorová
Farba Nehrdzavejúca oceľ
Dizajn Electrolux 100
Typ ohrevu plynový
Značka Electrolux
Model LKK540201X
Druh výrobku Sporák
Inštalácia Voľne stojaci spotrebič
Systém tepelnej úpravy Ventilátor + kruhové ohrevné teleso
Povrchová teplota dvierok (°C) 55
Materiál dverí dvojité sklo
Materiál ovl. panelu antikorový
Vnútorný objem (l) 54
Čištění rúry čierny smalt
Ukazovatele ukazovateľ termostatu
Maximálna výška s otvoreným vekom

Funkcie rúry

spodný ohrev, ventilátor, ventilátor + 
vrchný ohrev, Grill + top + fan, 

kruhové teleso + spodný ohrev + 
ventilátor, kruhové teleso + ventilátor, 

vrchný a spodný ohrev, vrchný a 
spodný ohrev + ventilátor

Typ rukoväte plastová, rovná
Vybavenie rúry - rošty 1 chrómovaný rošt

Vybavenie rúry - plechy 2 smaltované plechy na pečenie
Gril elektrický pevný
Energia Energia
Energetická trieda A
Typ vrchnej rúry Fan-Forced convection
Celkový elektrický príkon (W) 3046.1
Ľavá predná zóna - výkon/priemer 3000W/102mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer 1000W/55mm
Pravá predná zóna - výkon/priemer 2000W/71mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer 2000W/71mm
Požadované istenie (A) 16
Napätie (V) 230
Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Šírka (mm) 500
Hĺbka (mm) 600
Ostatné Ostatné
Čiarový kód EAN 7332543767915
Kód produktu 943 005 350
Farba Stainless Steel

Technická špecifikácia
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