
Kvėpuoti tyru oru virtuvėje – 
kiekvieno žmogaus teisė 
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Filtrai

Garų rinktuvuose naudojami dviejų tipų filtrai – aliumininiai ir 
aktyvintos anglies. 

Daugelyje „Electrolux“ garų rinktuvų įmontuoti aliuminio 
riebalų filtrai, kuriuos galima plauti indaplovėje. Riebalų 
filtro paskirtis – sugerti gaminimo metu susidarančias 
riebalų daleles. Šį filtrą būtina naudoti garų rinktuvui 
veikiant ir ventiliacijos, ir recirkuliacijos būdu. Anglies 
filtras naudojamas tik tuo atveju, jei garų rinktuvas veikia 
recirkuliacijos režimu. Įprastai naudojantis garų rinktuvu 
(vidutiniškai 2,5 valandos per parą), filtrą reikia valyti kas 
antrą mėnesį. „Electrolux“ anglies filtrą „LongLife“ galima 
plauti indaplovėje aukščiausioje temperatūroje. Kad filtro 
anglis suaktyvėtų, išplautą filtrą būtina 10 minučių džiovinti 
ne aukštesnėje negu 100 0C orkaitėje. Po trejų metų filtro 
efektyvumas sumažėja, todėl anglies filtrą būtina pakeisti 
nauju.

Išskirtinis apšvietimas 

Greta pagrindinės paskirties valyti orą nuo nepageidaujamų 
kvapų, riebalų ir maisto likučių, šiuolaikiniai garų rinktuvai 
savo apšvietimu gali sukurti malonią ir jaukią namų 
atmosferą, todėl elegantiškas ir išskirtinis „Global“ dizainas 
buvo pritaikytas keliems garų rinktuvų modeliams. Šie garų 
rinktuvai papuošti šviečiančia juostele, kaip ir kiti „Global“ 
dizaino serijos prietaisai. Visuose „Electrolux“ garų rinktuvų 
modeliuose įmontuotos ekonomiškos halogeninės lemputės 
puikiai apšviečia aplinką, leidžia geriau stebėti gaminimo 
procesą ir sukuria jaukią bei šiltą virtuvės aplinką. 

Darbo režimai 

Visi „Electrolux“ garų rinktuvai gali veikti ventiliacijos arba 
recirkuliacijos būdu. Prietaisui veikiant ventiliacijos režimu, 
išsiskyrę garai išfiltruojami ir išskiriami į aplinką ortakiu, 
prijungtu prie jungiamojo garų rinktuvo žiedo. Kad prietaisas 
veiktų efektyviau, ortakis turi būti kiek galima trumpesnis ir, 
jei tai įmanoma, be sulenkimo kampų. 

Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu, būtina naudoti 
anglies filtrą. Garai išfiltruojami dviguba filtrų sistema – 
riebalų filtru ir anglies filtru, o po to grąžinami atgal į patalpą.

„Electrolux“ garų rinktuvai išreiškia „Global“ dizaino koncepciją, pritaikytą 
šiuolaikinės visuomenės žmonėms. „Electrolux“ garų rinktuvai efektyvūs, 
praktiški, stilingi ir nekrintantys į akis, todėl virtuvėje sukuria puikią 
atmosferą. 

Garų rinktuvai 
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Ištraukimo galia

Garų rinktuvo darbas priklauso nuo ištraukimo galios. 
Ištraukimo galia kinta priklausomai nuo gaminimo tradicijų, 
garų rinktuvo matmenų ir padėties virtuvėje. Visuose 
„Electrolux“ garų rinktuvuose galima nustatyti vieną iš trijų 
ventiliatoriaus greičių. Daugelis modelių gali veikti papildomu 
intensyvaus ištraukimo greičiu. Šiuose modeliuose paprastai 
įrengiamas laikmatis, kuris išjungia prietaisą visiškai 
arba perjungia intensyvų režimą į įprastą veikimo režimą 
(priklausomai nuo modelio) po 5 minučių intensyvaus 
veikimo. Tokia funkcija itin patogi baigiant gaminti, nes 
nereikia prisiminti, kad vėliau garų rinktuvą būtina išjungti.

Valdymas jutikliniais mygtukais

„Electrolux“ garų rinktuvais paprasta ir patogu naudotis 
nepriklausomai nuo valdymo tipo – minkštai įspaudžiamais 
mygtukais, slankiuoju jungikliu ar jutikliniais mygtukais. 
Naujausiuose „Electrolux“ garų rinktuvuose įdiegtas 
valdymas prisilietimais valdymo skydelyje. Liečiant skydelį 
prietaisas įjungiamas ir išjungiamas, reguliuojama prietaiso 
ištraukimo galia, įjungiama automatinio išsijungimo funkcija 
ir garų rinktuvo apšvietimas. Elegantiškame ekranėlyje 
visuomet matomas pasirinktas ištraukimo greitis.

Automatinis prietaiso išsijungimas

Kad gaminimo metu susidarantys garai ir kvapai būtų 
pašalinti efektyviai, baigus gaminti, garų rinktuvą būtina 
palikti įjungtą. Automatinio išsijungimo funkcija leidžia 
nustatyti garų rinktuvo veikimo trukmę bet kuriuo pasirinktu 
greičiu, kuriai pasibaigus garų rinktuvas automatiškai 
išjungiamas. Tai patogu, kadangi vėliau nereikia grįžti į 
virtuvę tik tam, kad išjungtumėte garų rinktuvą. 

Perimetrinis ištraukimas

Oro srautas nukreipiamas į išorinius garų rinktuvo kraštus, 
todėl efektyviai panaudojamas išorinis garų rinktuvo 
perimetras, padidėja filtravimo efektyvumas bei sumažėja 
energijos sąnaudos ir triukšmo lygis. 

Garų rinktuvų tipai

Erdviniai garų rinktuvai

Šie rinktuvai tvirtinami prie lubų virš centrinės erdvės, kur 
gaminamas valgis, todėl yra svarbus virtuvės akcentas.

Kamino tipo rinktuvai 

Tokie rinktuvai dažniausiai itin pastebimi ir dekoratyvūs, 
įvairių stilių bei pločių, tvirtinami prie sienos. Jų paskirtis – ne 
tik valyti orą, bet ir džiuginti akį. 

Rinktuvai, montuojami į spintelę

Šie rinktuvai idealiai tinka virtuvėse, kuriose jie turi veikti gerai 
ir būti nepastebimi. Garų rinktuvai montuojami pakabinamoje 
virtuvės spintelėje ir, kai reikia, ištraukiami. 

Tradiciniai rinktuvai

Tradiciniai rinktuvai puikiai telpa po sienine spintele, o jų 
valdymo skydeliai patogiai ir lengvai pasiekiami.
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Išreikškite savo individualumą 

Puikus garų rinktuvas gerai valo orą ir dažnai būna svarbi akį traukianti 

virtuvės detalė. Jis sukuria malonią atmosferą virtuvėje, ypač jei įrengtas 

virtuvės centre virš gaminimo zonos. Papuoštas elegantiškomis 

horizontaliomis linijomis ir šviečiančia juostele, garų rinktuvas atrodo 

įspūdingai ir puikiai dera prie kitų „Electrolux“ prietaisų. 

•  100 cm pločio erdvinis garų rinktuvas

• Šviesos juostelė

• Stiklinis valdymo skydelis

• 5x20 W halogeninės lemputės

• Elektroninis valdymas „Touch control“

• 3 greičiai + intensyvus 

• Atidėtas išsijungimas

• Perimetrinis ištraukimas

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos būdu

• Anglies ir riebalų filtro užterštumo indikatoriai

• 4 aliuminio riebalų filtrai

• Anglies filtras (type 967) (papildomas priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia: 268/554 m3/val.*

• Ištraukimo galia veikiant intensyviu režimu: 714 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/didžiausia galia: 42,2/56,8 dB

• Triukšmo lygis veikiant intensyviu režimu: 62,1 dB

* pagal DIN/EN 61591

EFA9673X
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• 60 cm pločio kamino tipo garų rinktuvas

• Stiklinis valdymo skydelis

• 2x20 W halogeninės lemputės

• Elektroninis valdymas „Touch control“

• 3 greičiai + intensyvus

• Atidėtas išsijungimas

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos  

 būdu

• Anglies ir riebalų filtro užterštumo  

 indikatoriai

• 2 aliuminio riebalų filtrai

• Anglies filtras (type 20) (papildomas  

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia: 

 245/495 m3/val.*

• Ištraukimo galia veikiant intensyviu  

 režimu: 630 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/  

 didžiausia galia: 45/60 dB

• Triukšmo lygis veikiant intensyviu   

 režimu: 65 dB

• 90 cm pločio kamino tipo garų rinktuvas

• Šviesos juostelė

• Stiklinis valdymo skydelis

• 3x20 W halogeninės lemputės

• Elektroninis valdymas „Touch control“

• 3 greičiai + intensyvus 

• Atidėtas išsijungimas

• Perimetrinis ištraukimas

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos 

 būdu

• Anglies ir riebalų filtro užterštumo  

 indikatoriai

• 2 aliuminio riebalų filtrai

• Anglies filtras (type 967) (papildomas 

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia: 

 268/554 m3/val.*

• Ištraukimo galia veikiant intensyviu 

 režimu: 714 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/

 didžiausia galia: 42,2/56,8 dB

• Triukšmo lygis veikiant intensyviu 

 režimu: 62,1 dB

• 90 cm pločio erdvinis garų rinktuvas

• Nerūdijančio plieno valdymo skydelis

• 4 halogeninės lemputės

• Elektroninis valdymas „Touch control“

• 3 greičiai + intensyvus

• Intensyvaus režimo atidėtas išsijungimas  

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos  

 būdu

• Anglies ir riebalų filtro užterštumo  

 indikatoriai

• 2 aliuminio riebalų filtrai

• Anglies filtras (EFF72) (papildomas  

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:  

 190/460 m3/val.*

• Ištraukimo galia veikiant intensyviu  

 režimu: 550 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/  

 didžiausia galia: 50/62 dB

• Triukšmo lygis veikiant intensyviu 

 režimu: 68 dB

* pagal DIN/EN 61591

EFC6671XEFC9673XEFA90950X
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EFC90640X

EFC60640X

• 90 cm pločio kamino tipo garų rinktuvas

• Nerūdijančio plieno paviršius

• 2x20 W halogeninės lemputės

• Mechaninis valdymas mygtukais

• 3 greičiai

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos  

 būdu

• 3 aliuminio riebalų filtrai

• Anglies filtras (type 15) (pridedamas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:

 253/660 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/  

 didžiausia galia: 52/63 dB

* pagal DIN/EN 61591

EFC90344X

• 90 cm pločio kamino tipo garų rinktuvas

• Nerūdijančio plieno paviršius

• 2x20 W halogeninės lemputės

• Mechaninis valdymas mygtukais

• 3 greičiai

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos  

 būdu

• 2 aliuminio riebalų filtrai

• Anglies filtras (EFF72) (papildomas  

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:

 280/620 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/  

 didžiausia galia: 50/68 dB

EFC90245X

• 90/60 cm pločio kamino tipo garų  

 rinktuvas

• Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio  

 nelieka pirštų atspaudų

• 2x20 W halogeninės lemputės

• Elektroninis valdymas

• 3 greičiai + intensyvus

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos  

 būdu

• 2 aliuminio riebalų filtrai

• Anglies filtras (EFF72) (papildomas  

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:  

 260/545 m3/val.*

• Ištraukimo galia veikiant intensyviu  

 režimu: 660 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/  

 didžiausia galia: 45/63 dB

• Triukšmo lygis veikiant intensyviu   

 režimu: 68 dB

EFC90640X/
EFC60640X

Saugus atstumas
500 mm nuo elektrinių
650 mm nuo dujinių
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• 90/60 cm pločio kamino tipo garų  

 rinktuvas

• Nerūdijančio plieno spalvos paviršius

• 2x20 W apšvietimo lemputės

• Valdymas slankikliu

• 3 greičiai

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos  

 būdu

• 1 aliuminio riebalų filtras

• Anglies filtras (EFF75) (papildomas  

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:

 240/410 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/  

 didžiausia galia: 53/66 dB

EFC90151X/
EFC60151X

• 90/60 cm pločio kamino tipo garų 

 rinktuvas

• Nerūdijančio plieno paviršius 

• 2x20 W halogeninės lemputės

• Mechaninis valdymas mygtukais

• 3 greičiai 

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos 

 būdu

• 3/2 aliuminio riebalų filtrai

• Anglies filtras (type 15) (papildomas 

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia: 

 185/375 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/

 didžiausia galia: 44,5/61,8 dB

• 90/60 cm pločio kamino tipo garų  

 rinktuvas

• Nerūdijančio plieno paviršius

• 2x20 W halogeninės lemputės

• Mechaninis valdymas mygtukais

• 3 greičiai

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos  

 būdu

• 2 aliuminio riebalų filtrai

• Anglies filtras (EFF72) (papildomas  

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:

 200/395 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/  

 didžiausia galia: 46/61 dB

* pagal DIN/EN 61591

EFC90244X / 
EFC60244X

EFC90246X/
EFC60246X

EFC90244X

EFC60244X

Saugus atstumas
650 mm nuo elektrinių, 
dujinių viryklių 
700 mm nuo kietuoju kuru 
kurenamų

EFC90246X

EFC60246X

Saugus atstumas
650 mm nuo elektrinių, 
dujinių viryklių 
700 mm nuo kietuoju kuru 
kurenamų

Saugus atstumas
650 mm nuo elektrinių
650 mm nuo dujinių

Saugus atstumas
650 mm nuo elektrinių
650 mm nuo dujinių

EFC90151X

EFC60151X

electrolux garų rinktuvai 61  



• 60 cm pločio garų rinktuvas,   

 montuojamas į spintelę

• Valdymo skydelio spalva: šampano

• 1x11 apšvietimo lemputė

• Elektroninis valdymas

• 2 greičiai + intensyvus 

• Ventiliatoriaus apsukų reguliavimas 

 ištraukiant briauną

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos 

 būdu

• 1 aliuminio riebalų filtras

• Anglies filtras (type POS) (papildomas 

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia: 

 185/237 m3/val.* 

• Ištraukimo galia veikiant intensyviu 

 režimu: 371 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/

 didžiausia galia: 38,5/50 dB

• Triukšmo lygis veikiant intensyviu 

 režimu: 56 dB

• 60 cm pločio garų rinktuvas,   

 montuojamas į spintelę

• 1x11 apšvietimo lemputė

• 2 varikliai

• Bepakopis galios reguliavimas

• Intensyvus režimas

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos 

 būdu

• 2 aliuminio riebalų filtrai

• Anglies filtras (type 150) (papildomas 

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia: 

 230/370 m3/val.* 

• Ištraukimo galia veikiant intensyviu 

 režimu: 520 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/

 didžiausia galia: 50/61 dB

EFP60150GEFP636X

• 60 cm pločio kamino tipo garų rinktuvas

• Nerūdijančio plieno paviršius

• 1 apšvietimo lemputė

• Mechaninis valdymas mygtukais

• 3 greičiai

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos  

 būdu

• 2 aliuminio riebalų filtrai

• 2 anglies filtrai (EFF62) (papildomas  

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:

 230/420 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/  

 didžiausia galia: 49/63 dB

* pagal DIN/EN 61591

EFC60110X

Saugus atstumas
450 mm nuo elektrinių
650 mm nuo dujinių

Saugus atstumas
450 mm nuo elektrinių
650 mm nuo dujinių
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• 80/55 cm pločio garų rinktuvas,   

 montuojamas i kamino gaubtą arba į  

 plokštumą

• 2x20 W halogeninės lemputės 

• Elektroninis + nuotolinis valdymas

• 3 greičiai + intensyvus

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos  

 būdu

• 2 aliuminio riebalų filtrai

• Anglies filtras (EFF72) (papildomas  

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:

 180/530 m3/val.*

• Ištraukimo galia veikiant intensyviu  

 režimu: 630 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/  

 didžiausia galia: 46/64 dB

• Triukšmo lygis veikiant intensyviu   

 režimu: 67 dB

* pagal DIN/EN 61591

EFG90750X/
EFG60750X

EFG90750X

EFG60750X

Saugus atstumas
650 mm nuo elektrinių
650 mm nuo dujinių

• 50 cm pločio tradicinis garų rinktuvas

• 1x40 W apšvietimo lemputė

• Valdymas slankikliu

• 3 greičiai

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos  

 būdu

• 1 aliuminio riebalų filtras

• Anglies filtras (type 48) (papildomas  

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia:

 150/225 m3/val.*

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/  

 didžiausia galia: 50/60 dB

EFT535X/531W
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Mėgstantiems užmiesčio 
gyvenimo stilių 
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• 60 cm pločio kamino tipo garų rinktuvas

• Retro stilius

• 2x40 W ap6vietimo lemputės

• Valdymas mygtukais

• 3 greičiai 

• Veikia recirkuliacijos arba ventiliacijos 

 būdu

• 2 nerūdijančio plieno riebalų filtrai

• 2 anglies filtrai (type 200) (papildomas 

 priedas)

• Ištraukimo galia, mažiausia/didžiausia: 

 205/400 m3/val.* 

• Triukšmo lygis veikiant mažiausia/

 didžiausia galia: 48/65 dB

* pagal DIN/EN 61591

• Dujinė 60 cm pločio kaitlentė

• „Triple crown“ degiklis

• Valdymo rankenėlės

• Retro stilius

• Ketaus puodų laikikliai

• Apsauga nuo dujų išsiliejimo

• Automatinis liepsnos uždegimas

• 4 dujinės kaitvietės:

 kairioji galinė: 2000 W/70 mm

 dešinioji galinė: 4000 W/122 mm

 kairioji priekinė: 2000 W/70 mm

 dešinioji priekinė: 1000 W/54 mm

• Didžiausia dujų galia: 9 kW

• Montuojama daugiafunkcė orkaitė

• Retro stilius

• Valdymo rankenėlės

• Lengvai valomas emalis

• Išimami durelių stiklai

• 8 programos: apačia, atitirpinimas,  

 dvejopo ploto grilis, ventiliatorius + grilis,  

 ventiliatorius + žiedinis kait. elementas,  

 grilis, viršus, viršus + apačia

• 2 stiklų durelės

• Analoginis laikmatis, garso signalas,  

 vėsinimo ventiliatorius

• 1 „Clean“ emalio riebalų surinkimo  

 padėklas

• 2 „Clean“ emalio kepimo padėklai

• 1 chromuotos grotelės

• Bendra galia: 2,5 kW

EFC640REHG6833REOB53001R
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Jei reikia skubaus sprendimo 
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• Montuojama mikrobangų krosnelė 

• Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio  

 nelieka pirštų atspaudų 

• Elektroninis valdymas mygtukais

• Laikmatis: valdymo rankenėlė, 60 min.

• Bendra talpa: 18 l

• 5 mikrobangų galios lygiai

• 240 mm skersmens besisukanti lėkštutė

• Garso signalas programai pasibaigus

• Vidaus apšvietimas: 20 W

• Mikrobangų galia: 800 W

• Triukšmo lygis: 60 dB

• Montuojama mikrobangų krosnelė 

• Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio  

 nelieka pirštų atspaudų 

• Elektroninis valdymas mygtukais

• LED ekranėlis

• Laikmatis: valdymo rankenėlė, 90 min.

• Bendra talpa: 17 l

• 5 mikrobangų galios lygiai

• 272 mm skersmens besisukanti lėkštutė

• 7 automatinės maisto gaminimo 

 programos

• 7 automatinės atitirpinimo programos

• Vaikų saugos užraktas

• Greita pradžia/ + 30 sekundžių

• Garso signalas programai pasibaigus

• Vidaus apšvietimas: 25 W

• Mikrobangų galia: 800 W

• Triukšmo lygis: 60 dB

• Montuojama mikrobangų krosnelė su 

 griliu

• Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio  

 nelieka pirštų atspaudų/juoda spalva

• Elektroninis valdymas mygtukais

• LED ekranėlis

• Laikmatis: valdymo rankenėlė, 90 min.

• Bendra talpa: 26 l

• 5 mikrobangų galios lygiai

• 325 mm skersmens besisukanti lėkštutė

• 8 automatinės maisto gaminimo 

 programos

• 7 automatinės atitirpinimo programos

• Grilis

• Vaikų saugos užraktas

• Greita pradžia/ + 30 sekundžių

• Garso signalas programai pasibaigus

• Vidaus apšvietimas: 25 W

• Mikrobangų galia: 900 W

• Grilio galia: 1000 W

• Triukšmo lygis: 60 dB

EMM20208XEMS17216XEMS26415X/K
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Jei norite puikiai išsaugoti 
maisto produktus 
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A+ ir A++ energijos klasė 

„Electrolux“ siūlo A+ energijos klasės modelius, kurie 
suvartoja vidutiniškai 25 % mažiau energijos negu 

A energijos klasės modeliai. A++ klasės „Electrolux“ 
šaldytuvas su šaldikliu suvartoja net 45 % mažiau energijos 
negu A klasės prietaisai, todėl yra ne tik ekonomiškesnis, 
bet ir ekologiškesnis. 

Siekdami tokių rezultatų, patobulinome šaldymo ciklą 
ir izoliacinę prietaiso sistemą. Kai kuriuose didesniuose 
modeliuose įmontavome elektroniniu būdu valdomus 
naujoviškus kintamo greičio kompresorius, kurie veikia itin 
tyliai ir efektyviai minimaliomis energijos sąnaudomis. 

Ekologiškos dujos 

„Electrolux“ šaldikliuose ir šaldytuvuose naudojamos 
izobutano dujos R600a. Šios dujos neardo ozono sluoksnio 
ir nedidina šiltnamio efekto.

Elektroninis valdymas 

Daugelyje „Electrolux“ šaldymo prietaisų modelių tempera-
tūra reguliuojama elektroniniu būdu. Šaldytuvuose ir 
šaldikliuose nustatoma ir palaikoma tiksli temperatūra, todėl 
maisto produktai saugojami itin kokybiškai. 

Prietaiso dalys – šaldytuvas ir šaldiklis su dviem termostatais 
gali būti valdomi atskirai. Tai itin aktualu taupant energiją, 
kadangi prieš išvykstant ilgesniam laikui šaldytuvą galima 
išjungti paliekant įjungtą šaldiklį.

Prietaiso vidaus vėdinimas 

Kai kuriuose „Electrolux“ prietaisų modeliuose įrengta 
moderni vėdinimo sistema, kuri padeda ilgiau išlaikyti 
maisto produktus šviežius. Specialus viršutinėje šaldytuvo 
dalyje įmontuotas ventiliatorius stumia orą išilgai garintuvo 
sienelių, kur oras greitai ir efektyviai aušinamas. Dėl 
ventiliatoriaus cirkuliuojantis oras sukuria idealią aplinką 
maisto produktams saugoti. Ši sistema padeda temperatūrai 
tolygiai pasiskirstyti šaldytuvo viduje ir atkurti temperatūrą 
uždarius atidarytas šaldytuvo dureles.

Intensyvus vėsinimas 

Greitojo vėsinimo funkcija naudinga, jei į šaldytuvą iš karto 
įdedate didelį kiekį šviežių neatvėsintų maisto produktų. 
Pasirinkus šią funkciją prietaiso vidaus temperatūra 
sumažinama iki 2 ˚C, todėl maistas ir gėrimai greičiau 
atvėsinami. Intensyvaus vėsinimo funkcija automatiškai 
išsijungia po 6 valandų. 

Greitasis šaldymas 

„Electrolux“ šaldikliuose ir šaldytuvuose su šaldikliais 
įdiegta intensyvaus šaldymo sistema. Ši sistema šaldiklio 
vidaus temperatūrą smarkiai sumažina per itin trumpą 
laikotarpį, todėl maistas šaldiklyje užšaldomas labai 
greitai išsaugodamas visas naudingas medžiagas ir 
neatitirpindamas greta sudėtų maisto produktų. 

electrolux šaldymo prietaisai 69  



Vidinė erdvė 

Produktus į šaldytuvą sudedame skirtinga tvarka. 
„Electrolux“ šaldytuvuose produktus galite sudėti kaip 
patinka, kadangi apie juos tolygiai cirkuliuoja oras. 
Produktus bus lengva surasti, todėl trumpiau laikysite 
atidarytas šaldytuvo dureles ir sutaupysite energijos. 
Praktiškas šaldytuvo lentynėles lengva perstatyti iš vienos 
vietos į kitą jų iki galo neišimant. Ant plokščių stiklinių 
paviršių stabiliai laikosi į šaldytuvą įdėti gaminimo indai. 

Nesudėtingas valymas 

Kad prietaisus valyti būtų paprasčiau, juose sumontuotos 
lengvai išimamos stiklinės lentynėlės. Jas ir prietaiso vidų 
pakanka išvalyti drėgnu audiniu su lašeliu ploviklio. Kad iš 
šaldytuvo ir šaldiklio išnyktų nemalonus kvapas, siūlome jį 
išvalyti actu – tai labai veiksminga kvapų šalinimo priemonė. 

Nesikaupia šerkšnas 

Kai kuriuose prietaisuose įdiegta „No frost“ 
technologija, todėl ant prietaiso sienelių ir 
ant produktų nesikaupia šerkšnas ir ledas. 
Sušaldyti ledo kubeliai nesukibs, o šaldyto 
maisto produktų etiketės nepasidengs šerkšnu, 
todėl jų užrašus lengvai perskaitysite. Šaldiklis 
atitirpinamas automatiškai, o susidaręs vanduo 
išgarinamas, todėl šaldiklio nereikia atitirpinti 
rankiniu būdu.
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• Užšaldymo galia: 10 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 1,178 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 40 dB(A)

Puikus pasirinkimas stilingai virtuvei 

Amerikietiško stiliaus šaldytuvas su šaldikliu – puikus Jūsų virtuvės akcentas. 

Šis gaminys – praktiškas ir patogus sprendimas renkantis šaldymo prietaisą, 

kuris virtuvei suteiks šiuolaikiškumo ir stilingumo įspūdį. Gėrimus iš šaldytuvo 

galėsite išimti neatidarydami prietaiso durelių, todėl šis namų baras – ne 

tik ekonomiškas, bet ir ekologiškas sprendimas. Be to, visuomet turėsite 

atvėsinto filtruoto geriamojo vandens, smulkinto ledo ir ledo kubelių, tiekiamų 

tiesiai iš prietaiso durelių. 

• 1790 mm atskirai statomas šaldytuvas su šaldikliu

• 2 nerūdijančio plieno, ant kurio nelieka pirštų atspaudų, durelės

• Vidaus apšvietimas

• Elektroninis valdymas „Touch control“

• „No frost“ šaldymo technologija

• Vandens ir ledo gaminimo įrenginys (ledo kubelių arba smulkinto ledo)

• Filtruotas vandentiekio vanduo, tiekiamas iš durelių

• Gėrimai tiesiai iš durelių

• Reguliuojamos temperatūros stalčius daržovėms

• Greitasis užšaldymas

• Greitasis atvėsinimas

• Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis

• Šaldiklio atitirpinimas: automatinis

• Pakilusios temperatūros indikacija

• Pravirų durelių indikacija

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 377/356 l

• Šaldiklio talpa (gross/net): 227/175 l

• Bendra talpa (gross/net): 604/531 l

ENL60812X
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• 1780 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• Elektroninis valdymas

• Atskirai reguliuojama šaldytuvo ir šaldiklio temperatūra

• Skystųjų kristalų termometras

• Greitasis užšaldymas 

• Greitasis atvėsinimas 

• Mažas ventiliatorius

• Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis

• Šaldiklio atitirpinimas: rankinis

• Vaikų saugos įtaisas

• Pakilusios temperatūros indikacija

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 214/210 l

• Šaldiklio talpa (gross/net): 76/70 l

• Bendra talpa (gross/net): 290/280 l

• Užšaldymo galia: 13 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 0,811 kWh/parą 

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 34 dB(A)

•  1780 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu

• Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• Nulinės temperatūros skyrius su 2 ištraukiamais stalčiais

• Elektroninis valdymas

• 2 kompresoriai

• Skaitmeninis ekranėlis

• Greitasis užšaldymas 

• Greitasis atvėsinimas 

• Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis

• Šaldiklio atitirpinimas: rankinis

• Vaikų saugos įtaisas

• Pakilusios temperatūros indikacija

• Drėgmės kontrolė nulinės temperatūros skyriuje

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 212/193 l

• Šaldiklio talpa (gross/net): 58/47 l

• Bendra talpa (gross/net): 270/240 l

• Užšaldymo galia: 8 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 0,759 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 38 dB(A)

ERN29790ERZ28801
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• 1780 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• „No frost“ šaldymo technologija

• Elektroninis valdymas

• Greitasis užšaldymas 

• Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis

• Šaldiklio atitirpinimas: automatinis

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 214/210 l

• Šaldiklio talpa (gross/net): 68/55 l

• Bendra talpa (gross/net): 282/265 l

• Užšaldymo galia: 13 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 0,86 kWh/parą 

• Energijos sąnaudų klasė: A

• Triukšmo lygis: 38 dB(A)

ENN28600

• 1780 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• Elektroninis valdymas

• Skystųjų kristalų termometras

• 2 termostatai

• Atskirai reguliuojama šaldytuvo ir šaldiklio temperatūra

• Greitasis užšaldymas

• Greitasis atvėsinimas

• Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis

• Šaldiklio atitirpinimas: rankinis

• Vaikų saugos įtaisas

• Pakilusios temperatūros indikacija

• Šaldytuvo talpa (gross/net):  214/210 l

• Šaldiklio talpa (gross/net): 76/70 l

• Bendra talpa (gross/net): 290/280 l

• Užšaldymo galia: 13 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 0,811 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 34 dB(A)

ERN29770
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• 1780 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• Mechaninis valdymas

• Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis

• Šaldiklio atitirpinimas: rankinis

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 214/210 l

• Šaldiklio talpa (gross/net): 76/70 l

• Bendra talpa (gross/net): 290/280 l

• Užšaldymo galia: 4 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 0,871 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A

• Triukšmo lygis: 36 dB(A)

• 1780 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• Mechaninis valdymas

• Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis

• Šaldiklio atitirpinimas: rankinis

• Drėgmės kontrolė

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 214/210 l

• Šaldiklio talpa (gross/net): 76/70 l

• Bendra talpa (gross/net): 290/280 l

• Užšaldymo galia: 4 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 0,811 kWh/parą 

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 36 dB(A)

ERN29601ERN29750
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• 1446 mm montuojamas šaldytuvas su šaldikliu

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Mechaninis valdymas

• Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis

• Šaldiklio atitirpinimas: rankinis

• Šaldytuvo talpa (gross/net):  173/170 l

• Šaldiklio talpa (gross/net): 62/53 l

• Bendra talpa (gross/net): 235/223 l

• Užšaldymo galia: 6 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 0,77 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A

• Triukšmo lygis: 36 dB(A)

ERN24300

• 1780 mm montuojamas šaldytuvas

• Durelės iš nerūdijančio plieno, ant kurio nelieka pirštų atspaudų

• Durelių atidarymo kryptis: dešinė

• Sidabro spalvos vidaus sienelės

• Vidaus apšvietimas

• Elektroninis valdymas

• Skystųjų kristalų termometras

• Greitasis atvėsinimas

• Automatinis atitirpinimas

 • Vaikų saugos įtaisas

• Pravirų durelių indikacija

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 332/330 l

• Energijos sąnaudos: 0,397 kWh/parą 

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 34 dB(A)

ERP34900X
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• 1780 mm montuojamas vyno šaldytuvas

• Durelės iš stiklo ir nerūdijančio plieno, ant kurio nelieka pirštų atspaudų

• Durelių atidarymo kryptis: dešinė

• Sidabro spalvos vidaus sienelės

• 2 vidaus apšvietimo lemputės

• Elektroninis valdymas

• Skystųjų kristalų termometras

• Greitasis atvėsinimas

• Automatinis atitirpinimas

• Vaikų saugos įtaisas

• Pravirų durelių indikacija

• 2 temperatūros zonos: viršutinė nuo 6 iki 11 ˚C (2 lentynėlės)

 apatinė nuo 12 iki 18 ˚C (4 lentynėlės)

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 330/325 l

• Energijos sąnaudos: 0,699 kWh/parą 

• Triukšmo lygis: 34 dB(A)

• 1780 mm montuojamas šaldiklis

• Durelės iš nerūdijančio plieno, ant kurio nelieka pirštų atspaudų

• Durelių atidarymo kryptis: kairė

• Sidabro spalvos vidaus sienelės

• „No frost“ šaldymo technologija

• Elektroninis valdymas

• Skystųjų kristalų termometras

• Greitasis užšaldymas 

• Automatinis atitirpinimas

• Vaikų saugos įtaisas

• Pakilusios temperatūros indikacija

• Pravirų durelių indikacija

• Šaldiklio talpa (gross/net): 220/208 l

• Užšaldymo galia: 20 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 0,841 kWh/parą 

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 38 dB(A)

ERW33900XEUP23900X
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• 1780 mm montuojamas šaldytuvas

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• Elektroninis valdymas

• Skystųjų kristalų termometras

• Greitasis atvėsinimas

• Automatinis atitirpinimas

• Vaikų saugos įtaisas

• Pravirų durelių indikacija

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 332/330 l

• Energijos sąnaudos: 0,397 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 34 dB(A)

ERN34800

• 1225 mm montuojamas šaldytuvas su šaldymo kamera

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• Mechaninis valdymas

• Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis

• Šaldymo kameros atitirpinimas: rankinis

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 198/193 l

• Šaldymo kameros talpa: 17 l

• Bendra talpa (gross/net): 215/210 l

• Užšaldymo galia: 2 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 0,6 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 36 dB(A)

ERN22510
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• 880 mm montuojamas šaldytuvas su šaldymo kamera

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• Mechaninis valdymas

• Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis

• Šaldymo kameros atitirpinimas: rankinis

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 124/118 l

• Šaldymo kameros talpa: 17 l

• Bendra talpa (gross/net): 141/135 l

• Užšaldymo galia: 2 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 0,526 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 38 dB(A)

• 1225 mm montuojamas šaldytuvas 

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• Mechaninis valdymas

• Automatinis atitirpinimas

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 230/228 l

• Energijos sąnaudos: 0,359 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 35 dB(A)

ERN15510ERN23510
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• 880 mm montuojamas šaldytuvas 

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• Mechaninis valdymas

• Automatinis atitirpinimas

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 154/152 l

• Energijos sąnaudos: 0,337 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 38 dB(A) 

ERN16510

• 820 mm montuojamas šaldytuvas su šaldymo kamera

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• Mechaninis valdymas

• Šaldytuvo atitirpinimas: automatinis

• Šaldymo kameros atitirpinimas: rankinis

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 102/97 l

• Šaldymo kameros talpa: 17 l

• Bendra talpa (gross/net): 119/114 l

• Užšaldymo galia: 2 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 0,608 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A

• Triukšmo lygis: 37 dB(A)

ERU13310
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• 880 mm montuojamas šaldiklis

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Elektroninis valdymas

• Rankinis atitirpinimas 

• Greitasis užšaldymas

• Pakilusios temperatūros indikacija

• Šaldiklio talpa (gross/net): 110/94 l

• Užšaldymo galia: 16 kg/24 val.

• Energijos sąnaudos: 0,54 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A+

• Triukšmo lygis: 38 dB(A)

• 820 mm montuojamas šaldytuvas

• Baldų durelių tvirtinimas slankiojančiomis kreipiančiosiomis

• Keičiama durelių atidarymo kryptis

• Vidaus apšvietimas

• Mechaninis valdymas

• Automatinis atitirpinimas

• Šaldytuvo talpa (gross/net): 135/130 l

• Energijos sąnaudos: 0,413 kWh/parą

• Energijos sąnaudų klasė: A

• Triukšmo lygis: 36 dB(A)

EUN12510ERU14310
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Indaplovė patikimai 
išplaus visus Jūsų indus
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10 litrų didesnė „RealLife“ indaplovės talpa 

„RealLife“ indaplovės talpa net 10 litrų didesnė už kitų 
tokių pačių išorinių matmenų indaplovių talpą, todėl šioje 
indaplovėje tilps įvairiausių dydžių puodeliai, lėkštės, 
gaminimo indai, dubenys, taurės ir stalo įrankiai. 

Reguliuojamas indų krepšelio aukštis 

Sudėdami indus į indaplovę galite būti tikri, kad viską 
atliksite tinkamai iš pirmo karto. „RealLife“ indaplovėse 
yra „FlexiLift“ sistema, todėl netgi pilną indaplovės indų 
krepšį galite pakelti arba nuleisti ir sutalpinti didelius bei 
nestandartinius indus.

Sulankstomos viršutinio ir apatinio krepšių lentynėlės 

Naudojatės nestandartinio dydžio puodais ir indais? Jie taip 
pat tilps indaplovėje, kadangi viršutinio ir apatinio krepšio 
lentynėles galima sulankstyti, todėl indaplovėje bus daugiau 
vietos.

Svarbu, kad į indaplovę tilptų indų komplektas dvylikai asmenų? Norite, 
kad daugiau vietos būtų puodams ir keptuvėms, dideliems puodeliams 
arba nestandartinės formos lėkštėms? „RealLife“ indaplovėje tilps patys 
įvairiausi indai. Galite gaminti rafinuočiausius patiekalus ir naudoti bet 
kokios formos indus, kadangi šioje indaplovėje juos lengvai sutalpinsite ir 
kruopščiai išplausite. 

„RealLife“ indaplovė 
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„SoftLoad“ sistema

Indaplovėje plaunamos stiklinės ir taurės daugiau neapvirs, 
kadangi minkštos atramėlės viršutiniame krepšyje jas 
patikimai saugos per visą plovimo ciklą. Viršutiniame 
krepšyje įrengtas specialus skyrelis mažiems stalo įrankiams, 
todė į jį galite greitai sudėti espreso kavos puodelius ir 
mažus šaukštelius. 

Minkštos atramėlės ir krepšelis mažiems stalo įrankiams 
tinka visoms 60 cm indaplovėms.

Patobulinti balansuojantys durelių laikikliai 

Indaplovės durelės gali būti iš medžio, stiklo, nerūdijančio 
plieno arba bet kokios kitos medžiagos, nuo 1,5 iki 10 
kg svorio – vyriai tokias indaplovės dureles automatiškai 
subalansuos. 

Dviguba vyrių sistema

„Electrolux“ sukūrė naują durelių atidarymo sistemą, tad 
dabar indaplovę patogiau įmontuoti. Dėl vyrių ypatumų 
atstumas tarp prietaiso durelių ir pagrindo (grindų) gali būti 
nuo 4 cm iki 14 cm. 

Taupumas

Ar žinote, kad indaplovė Jums gali suteikti net 2 savaites 
papildomo laisvalaikio per metus? Tai tik vienas iš indaplovės 
pranašumų. Daugiau apie mūsų indaploves galite sužinoti 
http://www.electrolux.com/watersavings 

Naudokitės praktiškais patarimais, kaip įsigyti tinkamą 
indaplovę. Patikėkite indaplovei kasdieninį indų plovimą, o 
patys mėgaukitės laisvalaikiu. 

Efektyviau naudojamas vanduo 

„RealLife“ indaplovės suteikia galimybę efektyviau 
naudoti gamtinius išteklius. Unikali šių indaplovių sistema 
„Aquasave“ kruopščiai išplauna indus sunaudodama 
mažiausią kiekį vandens. Sunaudojamo vandens kiekis 
nustatomas automatiškai pagal indaplovėje sudėtų indų 
kiekį. 

Patikrinta pagal vokiškus standartus 

Nepriklausomas Vokietijos LGA tyrimų institutas patvirtino, 
kad „RealLife“ serijos prietaisų modeliuose telpa daugiau 
indų ir jie buitinėmis sąlygomis išplaunami geriau.

„FlexiSpray“ sistema – dvigubas sukimasis ir didesnis 
purškimo plotas 

„RealLife“ indaplovių „FlexiSpray“ sistema paskirsto vandenį 
į tolimiausias ir sunkiausiai prieinamas prietaiso vietas, netgi 
jei indaplovė pilna indų. Vanduo purškiamas iš unikalios 
besisukančios rankenos, pritvirtintos prie pagrindinio 
purkštuvo, todėl sukuriamas dvigubo sukimosi efektas ir 
indai išplaunami itin švariai. 
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Efektyviai šilumą naudojanti sistema

Į visas „Electrolux“ indaploves gali būti tiekiamas šaltas arba 
karštas (maks. 60 ˚C) vanduo. Jei į indaplovę tiekiamas 
karštas vanduo, galima sutaupyti nemažai energijos ir 15 
minučių sutrumpinti plovimo ciklo trukmę. 

Draugiškos aplinkai indaplovių serijos prietaisuose įdiegta 
unikali programinė įranga, automatiškai atpažįstanti į 
prietaisą įtekančio vandens temperatūrą ir optimizuojanti 
kiekvieną ciklą, todėl visuomet pasiekiami geriausi indų 
plovimo rezultatai. Jei vandenį šildote saulės energija arba 
kitais alternatyviais energijos šaltiniais, galite sutaupyti iki  
40 % energijos.   

AAA klasės

„Electrolux“ indaplovės priskiriamos AAA klasei – jos taupiai 
vartoja elektros energiją, vandenį ir puikiai išdžiovina indus. 

Nulinės energijos sąnaudos budėjimo režimu

Daugelis prietaisų vartoja energiją netgi tuomet, kai jais 
nesinaudojame, kadangi šie prietaisai visada būna įjungti į 
elektros tinklą. „Electrolux“ „RealLife“ indaplovės turi unikalią 
automatinio išsijungimo sistemą, todėl budėjimo režimu 
nevartoja elektros energijos. Tai itin pažangus energijos 
taupymo būdas.

Automatinė programa 

Plaunant indus automatine programa indaplovė automatiškai 
nustato sunaudojamo vandens kiekį ir temperatūrą 
priklausomai nuo indų tipo ir užterštumo lygio. Įvairūs 
jutikliai nustato indų parametrus ir išsiunčia informaciją 
elektroninėms „Fuzzy logic“ indaplovės „smegenims“. 

Išanalizavusi duomenis indaplovė parenka temperatūrą, 
plovimo ciklo trukmę, nustato vandens ir elektros sąnaudas. 
Automatinė programa, atsižvelgdama į indų užterštumo lygį, 
pasirenka 45, 50, 55, 65 arba 70 ˚C temperatūrą. Tai pati 
lanksčiausia visų „Electrolux“ indaplovių modelių automatinė 
plovimo programa.

Energijos taupymas 

„Electrolux“ sukūrė ekonomiškų ir draugiškų aplinkai 
prietaisų seriją. Prietaisai sutrumpina džiovinimo fazės 
trukmę ir sumažina temperatūrą, todėl galite sutaupyti iki   
25 % energijos, jei į indaplovę tiekiamas šaltas vanduo, ir net 
iki 60 %, jei į indaplovę įteka karštas vanduo. Sutrumpinus 
džiovinimo fazę indai gali likti drėgni, todėl šiai fazei 
pasibaigus palikite indaplovės dureles pravertas, kad indai 
visiškai išdžiūtų. 

Geriausių rezultatų pasieksite energijos taupymo funkciją 
naudodami su automatine, intensyviąja, ekonomiška ir stiklo 
plovimo programomis. 

Intensyvioji programa 

Intensyvi programa puikiai išplauna labai nešvarius indus ir 
juos dezinfekuoja. Plovimo ciklo metu 68 ˚C temperatūra 
palaikoma maždaug 10 minučių, todėl indai dezinfekuojami 
ir greičiau išdžiūsta. 

Tai labai svarbu, jai plaunate kūdikių reikmenis ir pjaustymo 
lenteles. 

Greitoji programa 

Speciali programa mažai suteptiems indams trunka tik 30 
minučių. Indai efektyviai išplaunami 60 ˚C temperatūros 
vandenyje. Ši programa itin naudinga, jei turite svečių ir 
norite greitai išplauti lėkštes arba taures. Tai trumpiausia A 
klasės plovimo programa. 

Programa stikliniams indams 

Brangaus krištolo indų daugiau nereikės plauti rankomis. 
45 ˚C programa stikliniams indams juos puikiai išplaus ir 
išdžiovins žemoje temperatūroje palaipsniui vėsindama 
vandenį, kad stiklo indai nepatirtų terminio šoko. Indai išliks 
nepažeisti ir gražiai švytės. 

electrolux indaplovės84  



Budėjimo režimas 

„Electrolux“ grupė sukūrė energiją taupantį novatorišką 
prietaiso veikimo režimą. Ar teko patirti, kad įjungus 
indaplovę, po kelių valandų ji vis dar tebėra įsijungusi ir 
vartoja energiją? Pasibaigus plovimo programai, naujoji 
„Electrolux“ indaplovė išjungia visas funkcijas, išskyrus 
vienintelę – po 3 minučių įsižiebiantį pranešimą ekranėlyje. 
Lyginant su įprastu budėjimo režimu, šiuo būdu sutaupoma 
30 % energijos. Jei norite iš naujo įjungti LED ekranėlį, 
paspauskite bet kurį valdymo skydelio mygtuką.

„Multitab“ funkcija 

Naujausios technologijos prietaisuose gali būti naudojami 
įvairūs naujo tipo plovikliai. „Electrolux“ išrado „Multitab“ 
funkciją, dėl kurios iš naujo nustatomi indaplovės 
temperatūros ir plovimo trukmės parametrai, kad būtų 
galima naudoti įvairias ploviklio tablečių rūšis. 

Šviesos signalas ant grindų – informacija apie 
prietaiso darbą 

„RealLife“ indaplovės veikia itin tyliai, todėl ne visada 
įmanoma nustatyti, ar plovimo ciklas tebevykdomas. Jei 
indaplovė vykdo kurią nors plovimo ciklo fazę, sistema 
„Beam on floor“ projektuoja mažą raudoną tašką. Jei 
programa baigta vykdyti, ant grindų projektuojamas žalias 
taškas. 

Šviesos signalas „TimeBeam“ 

Mūsų indaplovė ESL68070R ne tik parodo, ar prietaisas 
veikia. Ši indaplovė netgi rodo tikslų laiką.

Susikurkite idealią aplinką 

Svetingų namų paslaptis – tobula atmosfera. „Electrolux“ 
indaplovės veikia itin tyliai, todėl namuose visuomet galėsite 
susikurti tinkamą aplinką bet kuriai pasirinktai veiklai.  

Vidaus apšvietimas 

Kai kuriose indaplovėse įrengtas vidaus apšvietimas, todėl 
geriau matysite indus sudėdami juos į indaplovę, ir galite 
lengvai patikrinti, ar indaplovėje esantys indai išplauti.
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Kruopščiai apgalvotas dizainas 

Elegantiška „Electrolux“ indaplovė su nerūdijančio plieno spalvos durelėmis 

puikiai tiks prie kitų virtuvės baldų. Šio dizaino indaplovės gali plauti indus 

viena iš pasirinktų 8 plovimo programų ir turi kitų patogių funkcijų – energijos 

taupymo režimą, apsaugos funkcijas, patogius viršutinius ir apatinius krepšius 

bei pasižymi itin tyliu veikimu. 

•  60 cm montuojama indaplovė su atviru valdymo skydeliu

• Ištisinės nerūdijančio plieno durelės 

• Elektroninis valdymas „Touch control“

• Šviesos juostelė

• Lengvai valdomas skystųjų kristalų ekranėlis su galimybe pasirinkti kalbą

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška 50 ˚C, greita 60 ˚C, stiklas 45 ˚C, 

 intensyvi 70 ˚C, lėkščių pašildymas, 1 valanda 55 ˚C, skalavimas ir laukimas

• Energijos taupymo galimybė

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-19 val.

• Vidaus apšvietimas

• Galima montuoti aukščiau grindų

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net įkrovus indų), 4 sulankstomos 

 grotelės, sulankstomos puodelių lentynėlės, nedidelis įrankių krepšelis, 

 minkštos stiklinių atramėlės, lentynėlė taurėms, apatinis krepšys su 

 2 sulankstomais lėkščių laikikliais 

• Vandens sąnaudos: maks. 12 l

• Energijos sąnaudos: 1,05 kWh

• Triukšmo lygis: 43 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

ESI68860X
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• 60 cm montuojama indaplovė su atviru  

 valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• 3 skaitmenų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška  

 50 ˚C, greita 60 ˚C, intensyvi 70 ˚C,  

 skalavimas ir laukimas

• „AutoOff“ režimas

• „FlexiSpray“ sistema

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-24 val.

• Galima montuoti aukščiau grindų

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo  

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua  

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net  

 įkrovus indų), sulankstomos grotelės,  

 sulankstomos puodelių lentynėlės,  

 apatinis krepšys su 2 sulankstomais  

 lėkščių laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 11 l

• Energijos sąnaudos: 1,03 kWh

• Triukšmo lygis: 47 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

ESI66060XR

• 60 cm montuojama indaplovė su atviru  

 valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• 3 skaitmenų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška 

 50 ˚C, greita 60 ˚C, intensyvi 70 ˚C, 

 1 valanda 55 ˚C, skalavimas ir laukimas

• Energijos taupymo galimybė

• „AutoOff“ režimas

• „FlexiSpray“ sistema

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-24 val.

• Vidaus apšvietimas

• Galima montuoti aukščiau grindų

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo  

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua  

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net 

 įkrovus indų), sulankstomos grotelės,  

 sulankstomos puodelių lentynėlės,  

 minkštos stiklinių atramėlės, lentynėlė  

 taurėms, apatinis krepšys su 4   

 sulankstomais lėkščių laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 10 l

• Energijos sąnaudos: 1,00 kWh

• Triukšmo lygis: 43 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

• 60 cm montuojama indaplovė su atviru  

 valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas „Touch control“

• Šviesos juostelė

• Lengvai valdomas skystųjų kristalų  

 ekranėlis su galimybe pasirinkti kalbą

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška 

 50 ˚C, greita 60 ˚C, stiklas 45 ˚C,   

 intensyvi 70 ˚C, lėkščių pašildymas, 

 1 valanda 55 ˚C, skalavimas ir laukimas

• Energijos taupymo galimybė

• „AutoOff“ režimas

• „FlexiSpray“ sistema

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-24 val.

• Vidaus apšvietimas

• Galima montuoti aukščiau grindų

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo  

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua  

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net

  įkrovus indų), sulankstomos grotelės,  

 sulankstomos puodelių lentynėlės,  

 nedidelis įrankių krepšelis, minkštos  

 stiklinių atramėlės, lentynėlė taurėms,  

 apatinis krepšys su 4 sulankstomais  

 lėkščių laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 10 l

• Energijos sąnaudos:  1,00 kWh

• Triukšmo lygis: 41 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

ESI67070XRESI68070XR
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• 60 cm montuojama indaplovė su   

 paslėptu valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• Skystųjų kristalų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška 

 50 ˚C, greita 60 ˚C, stiklas 45 ˚C,   

 intensyvi 70 ˚C, lėkščių pašildymas, 

 1 valanda 55 ˚C, skalavimas ir laukimas

• Energijos taupymo galimybė

• „AutoOff“ režimas

• „FlexiSpray“ sistema

• Šviesos signalas „Time Beam“

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-24 val.

• Vidaus apšvietimas

• Galima montuoti aukščiau grindų

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo  

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua  

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net 

 įkrovus indų), sulankstomos grotelės,  

 sulankstomos puodelių lentynėlės,  

 nedidelis įrankių krepšelis, minkštos  

 stiklinių atramėlės, lentynėlė taurėms,  

 apatinis krepšys su 4 sulankstomais  

 lėkščių laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 10 l

 • Energijos sąnaudos: 1,00 kWh

• Triukšmo lygis: 41 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

ESL68070R

• 60 cm montuojama indaplovė su atviru 

 valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• LED indikatoriai

• Ekonomiška 50 ˚C, greita 60 ˚C, 

 intensyvi 70 ˚C, įprasta 65 ˚C, 

 skalavimas ir laukimas

• Atidėta programos pradžia 3 val.

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo 

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua 

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo 

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys, 

 fiksuotos grotelės, sulankstomos 

 puodelių lentynėlės, apatinis krepšys su 

 fiksuotais lėkščių laikikliais 

• Vandens sąnaudos: maks. 16 l

• Energijos sąnaudos: 1,05 kWh

• Triukšmo lygis: 49 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

• 60 cm montuojama indaplovė su atviru  

 valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais ir  

 rankenėle

• 3 skaitmenų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška  

 50 ˚C, greita 60 ˚C, intensyvi 70 ˚C,  

 skalavimas ir laukimas

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-19 val.

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo  

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua  

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys   

 (net įkrovus indų), fiksuotos grotelės,

  sulankstomos puodelių lentynėlės,  

 apatinis krepšys su 2 sulankstomais  

 lėkščių laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 13 l

 • Energijos sąnaudos: 1,05 kWh

 • Triukšmo lygis: 49 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

ESI63020XESI64030X
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• 60 cm montuojama indaplovė su   

 paslėptu valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• 3 skaitmenų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška 

 50 ˚C, greita 60 ˚C, stiklas 45 ˚C,

 intensyvi 70 ˚C, 1 valanda 55 ˚C,   

 skalavimas ir laukimas

• Energijos taupymo galimybė

• „AutoOff“ režimas

• „FlexiSpray“ sistema

• 2 spalvų šviesos signalas „Beam on  

 floor“

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-24 val.

• Galima montuoti aukščiau grindų

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo  

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua  

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net  

 įkrovus indų), sulankstomos grotelės,  

 sulankstomos puodelių lentynėlės,  

 minkštos stiklinių atramėlės, apatinis  

 krepšys su 2 sulankstomais lėkščių  

 laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 10 l

• Energijos sąnaudos: 1,00 kWh

• Triukšmo lygis:  45 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

• 60 cm montuojama indaplovė su   

 paslėptu valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• 3 skaitmenų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška 

 50 ˚C, greita 60 ˚C, stiklas 45 ˚C,

 intensyvi 70 ˚C, 1 valanda 55 ˚C,   

 skalavimas ir laukimas

• Energijos taupymo galimybė

• „AutoOff“ režimas

• „FlexiSpray“ sistema

• 2 spalvų šviesos signalas „Beam on  

 floor“

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-24 val.

• Vidaus apšvietimas

• Galima montuoti aukščiau grindų

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo  

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua  

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net 

 įkrovus indų), sulankstomos grotelės,  

 sulankstomos puodelių lentynėlės,  

 minkštos stiklinių atramėlės, lentynėlė  

 taurėms, apatinis krepšys su 4   

 sulankstomais lėkščių laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 10 l

• Energijos sąnaudos: 1,00 kWh

• Triukšmo lygis: 43 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

ESL67040RESL67070R

• 60 cm montuojama indaplovė su   

 paslėptu valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• 3 skaitmenų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška  

 50 ˚C, greita 60 ˚C, intensyvi 70 ˚C,  

 skalavimas ir laukimas

• „AutoOff“ režimas

• „FlexiSpray“ sistema

• 2 spalvų šviesos signalas „Beam on  

 floor“

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-24 val.

• Galima montuoti aukščiau grindų

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo  

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua  

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net  

 įkrovus indų), sulankstomos grotelės,  

 sulankstomos puodelių lentynėlės,  

 apatinis krepšys su 2 sulankstomais  

 lėkščių laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 11 l

• Energijos sąnaudos: 1,03 kWh

• Triukšmo lygis:  47 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

ESL66060R
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• 60 cm montuojama indaplovė su   

 paslėptu valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• LED ekranėlis

• Ekonomiška 50 ˚C, greita 60 ˚C,

 intensyvi 70 ˚C, įprasta 65 ˚C,   

 skalavimas ir laukimas

• Atidėta programos pradžia 3 val.

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo  

 rodmenys

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys,   

 sulankstomos puodelių lentynėlės,  

 apatinis krepšys su fiksuotais lėkščių  

 laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 15 l

 • Energijos sąnaudos: 1,05 kWh

• Triukšmo lygis:  49 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

• 60 cm montuojama indaplovė su   

 paslėptu valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• LED ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška 

 50 ˚C, greita 60 ˚C, stiklas 45 ˚C,   

 intensyvi 70 ˚C

• „AutoOff“ režimas

• „FlexiSpray“ sistema

• 2 spalvų šviesos signalas „Beam on  

 floor“

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 3/6/9 val.

• Druskos trūkumo rodmuo

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua  

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net  

 įkrovus indų), sulankstomos grotelės,  

 sulankstomos puodelių lentynėlės,  

 apatinis krepšys su 2 sulankstomais  

 lėkščių laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 11 l

• Energijos sąnaudos: 1,03 kWh

• Triukšmo lygis: 47 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

ESL63010ESL65070R

• 60 cm montuojama indaplovė su   

 paslėptu valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• 3 skaitmenų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška  

 50 ˚C, greita 60 ˚C, intensyvi 70 ˚C,  

 skalavimas ir laukimas

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-19 val.

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua  

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net  

 įkrovus indų), sulankstomos puodelių  

 lentynėlės, apatinis krepšys su 2   

 sulankstomais lėkščių laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 13 l

• Energijos sąnaudos: 1,05 kWh

• Triukšmo lygis:  47 dB

• „DryTech“ sistema

• 12 indų komplektų

ESL64052
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• 45 cm montuojama indaplovė su atviru 

 valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• 3 skaitmenų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška 

 50 ˚C, greita 60 ˚C, intensyvi 70 ˚C, 

 1 valanda 55 ˚C, skalavimas ir laukimas 

• Energijos taupymo galimybė

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-19 val.

• Vidaus apšvietimas

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo 

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua 

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo 

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys 

 (net įkrovus indų), fiksuotos grotelės, 

 sulankstomos puodelių lentynėlės, 

 nedidelis įrankių krepšelis, minkštos 

 stiklinių atramėlės, apatinis krepšys su 

 2 sulankstomais lėkščių laikikliais 

• Vandens sąnaudos: maks. 12 l

• Energijos sąnaudos: 0,8 kWh

• Triukšmo lygis: 45 dB

• „DryTech“ sistema

• 9 indų komplektai

ESI47020X

• 45 cm montuojama indaplovė su 

 paslėptu valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• 3 skaitmenų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška 

 50 ˚C, greita 60 ˚C, stiklas 45 ˚C, 

 intensyvi 70 ˚C, intensyvi 70 ˚C (89 min.), 

 įprasta be pirminio plovimo 65 ˚C , greita 

 50 ˚C, skalavimas ir laukimas

• Šviesos signalas „Beam on floor“

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-19 val.

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo 

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua 

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo 

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys 

 (net įkrovus indų), fiksuotos grotelės, 

 sulankstomos puodelių lentynėlės, 

 apatinis krepšys su 2 sulankstomais 

 lėkščių laikikliais 

• Vandens sąnaudos: maks. 12 l

• Energijos sąnaudos: 0,8 kWh

• Triukšmo lygis: 47 dB

• „DryTech“ sistema

• 9 indų komplektai

ESL48010

• 45 cm montuojama indaplovė su atviru  

 valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais ir  

 rankenėle

• 3 skaitmenų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška  

 50 ˚C, greita 60 ˚C, intensyvi 70 ˚C,  

 skalavimas ir laukimas

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-19 val.

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua  

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net  

 įkrovus indų), fiksuotos grotelės,

 fiksuotos + sulankstomos puodelių  

 lentynėlės, apatinis krepšys su 2   

 sulankstomais lėkščių laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 12 l

• Energijos sąnaudos: 0,8 kWh

• Triukšmo lygis:  47 dB

• „DryTech“ sistema

• 9 indų komplektai

ESI44030X

electrolux indaplovės 91  



    

• 45 cm montuojama indaplovė su 

 paslėptu valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• 3 skaitmenų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška 

 50 ˚C, greita 60 ˚C, stiklas 45 ˚C, 

 intensyvi 70 ˚C, 1 valanda 55 ˚C, 

 skalavimas ir laukimas 

• Energijos taupymo galimybė

• 2 spalvų šviesos signalas „Beam on 

 floor“

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-19 val.

• Vidaus apšvietimas

• Galima montuoti aukščiau grindų

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo 

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua 

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo 

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys 

 (net įkrovus indų), fiksuotos grotelės, 

 sulankstomos puodelių lentynėlės, 

 nedidelis įrankių krepšelis, minkštos 

 stiklinių atramėlės, apatinis krepšys su 

 2 sulankstomais lėkščių laikikliais 

• Vandens sąnaudos: maks. 12 l

• Energijos sąnaudos: 0,8 kWh

• Triukšmo lygis: 45 dB

• „DryTech“ sistema

• 9 indų komplektai

• 45 cm montuojama indaplovė su   

 paslėptu valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• 3 skaitmenų ekranėlis

• Automatinė 45 ˚C-70 ˚C, ekonomiška 

 50 ˚C, greita 60 ˚C, stiklas 45 ˚C,

 intensyvi 70 ˚C, 1 valanda 55 ˚C,   

 skalavimas ir laukimas

• Energijos taupymo galimybė

• 2 spalvų šviesos signalas „Beam on  

 floor“

• Vandens jutiklis

• Atidėta programos pradžia 1-19 val.

• Galima montuoti aukščiau grindų

• Skalavimo skysčio ir druskos trūkumo  

 rodmenys

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua  

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo   

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net  

 įkrovus indų), sulankstomos puodelių  

 lentynėlės, minkštos stiklinių atramėlės,  

 apatinis krepšys su 2 sulankstomais  

 lėkščių laikikliais

• Vandens sąnaudos: maks. 12 l

• Energijos sąnaudos: 0,8 kWh

• Triukšmo lygis:  47 dB

• „DryTech“ sistema

• 9 indų komplektai

ESL46050ESL47020
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• 45 cm montuojama indaplovė su 

 paslėptu valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• LED indikatoriai

• Ekonomiška 50 ˚C, greita 60 ˚C, 

 intensyvi 70 ˚C,  įprasta 65 ˚C, 

 skalavimas ir laukimas 

• Druskos trūkumo rodmuo 

• Reguliuojamas viršutinis krepšys, 

 fiksuotos grotelės, fiksuotos + 

 sulankstomos puodelių lentynėlės, 

 apatinis krepšys su fiksuotais lėkščių 

 laikikliais 

• Vandens sąnaudos: maks. 13 l

• Energijos sąnaudos: 0,8 kWh

• Triukšmo lygis: 51 dB

• „DryTech“ sistema

• 9 indų komplektai

• 45 cm montuojama indaplovė su 

 paslėptu valdymo skydeliu

• Elektroninis valdymas mygtukais

• LED indikatoriai

• Ekonomiška 50 ˚C, greita 60 ˚C, stiklas 

 45 ˚C, intensyvi 70 ˚C,  įprasta su 

 pirminiu plovimu 65 ˚C 

• Šviesos signalas „Beam on floor“

• Atidėta programos pradžia 3/6/9 val.

• Druskos trūkumo rodmuo

• Vandens lygio kontrolės įtaisas „Aqua 

 control“

• Apsauga nuo vandens išsiliejimo 

 „Antiflood“

• Reguliuojamas viršutinis krepšys (net 

 įkrovus indų), fiksuotos grotelės, 

 fiksuotos + sulankstomos puodelių 

 lentynėlės, apatinis krepšys su fiksuotais

 lėkščių laikikliais 

• Vandens sąnaudos: maks. 13 l

• Energijos sąnaudos: 0,8 kWh

• Triukšmo lygis: 49 dB

• „DryTech“ sistema

• 9 indų komplektai

ESL43020 ESL45010

electrolux indaplovės 93  



Skalbyklę 
galite
įmontuoti 
į baldus 

electrolux skalbyklės/skalbyklės su džiovintuvu94  



    

• 6 kg talpos montuojama skalbyklė

• Skystųjų kristalų ekranėlis

• Valdymo mygtukai ir rankenėlė

• Programos: medvilnė, medvilnė su  

 pirminiu plovimu, sintetika, sintetika 

 su pirminiu plovimu, jautrūs skalbiniai, 

 gręžimas, vandens išleidimas, 

 skalavimai, apatinis trikotažas, šilkas, 

 skalbimas rankomis, vilna, ekonomiška 

 medvilnės programa su pirminiu 

 skalbimu, ekonomiška medvilnės 

 programa

• Mygtukų funkcijos: 4 lygių temperatūros  

 nustatymas + plovimas šaltu vandeniu,  

 3 lygių grežimo greičio nustatymas 

 (+ gręžimo ir skalavimo sustabdymas), 

 lengvas lyginimas, papildomas   

 skalavimas, atidėta pradžia, pradžia/

 pauzė, nustatyto laiko skaičiavimas į  

 priekį, nustatyto laiko skaičiavimas atgal 

• „Sensor logic“

• „Aqua control“

• Energijos sąnaudų klasė: A-10%

• Skalbimo klasė: A

• Gręžimo klasė: B

• Vandens sąnaudos: 52 l

• Didžiausias gręžimo greitis: 

 1400 aps./min.

• Būgno talpa: 46 l

• Elektros energijos sąnaudos skalbiant: 

 1,02 kWh

• Triukšmo lygis skalbiant: 57 dB

• Triukšmo lygis gręžiant: 78 dB

• 6 kg talpos montuojama skalbyklė su 

 džiovintuvu

• Skystųjų kristalų ekranėlis

• Valdymo mygtukai ir rankenėlė

• Programos: medvilnė, medvilnė su pirm.

 plovimu, sintetika, jautrūs skalbiniai,  

 sintetika su lengvu lyginimu, gręžimas,  

 vandens išleidimas, skalavimai, šilkas  

 30, skalbimas rank., vilna, ekonomiška  

 medvilnės programa, sausi sintetinai  

 skalbiniai, sausi medvilniniai skalbiniai

• Mygtukų funkcijos: 4 lygių temperatūros  

 nustatymas + plovimas šaltu vandeniu,

 3 lygių gręžimo greičio nustatymas 

 (+ gręžimo ir skalavimo sustabdymas), 

 papildomas skalavimas, džiovinimo 

 laikas, atidėta pradžia, pradžia/pauzė, 

 nustatyto laiko skaičiavimas į priekį,

 nustatyto laiko skaičiavimas atgal 

• „Sensor logic“

• “Aqua control“

• Energijos sąnaudų klasė: B

• Skalbimo klasė: A

• Vandens sąnaudos: 84 l

• Didžiausias gręžimo greitis: 

 1400 aps./min.

• Būgno talpa: 46 l

• Elektros energijos sąnaudos skalbiant: 

 1,02 kWh

• Elektros energijos sąnaudos skalbiant/

 džiovinant: 4,85 kWh

• Triukšmo lygis skalbiant: 54 dB

• Triukšmo lygis gręžiant: 78 dB

• Triukšmo lygis džiovinant: 62 dB

EWG14550WEWX14550W
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„Super clean“ suderinti 

3 lygių ištraukiami laikikliai 

940 304 239

Visiškai ištraukiami 3 lygių nesitepantys laikikliai 

(specialiai apdoroti, todėl prie jų nelimpa 

nešvarumai) ir suderintas jų ištraukimas 

EOB98000X

„Super clean“ suderinti 

3 lygių ištraukiami laikikliai 

944 189 161

Visiškai ištraukiami 3 lygių nesitepantys laikikliai 

(specialiai apdoroti, todėl prie jų nelimpa 

nešvarumai) ir suderintas jų ištraukimas 

EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, 

EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, 

EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, 

EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, 

EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, 

EON33100X

3 lygių ištraukiami laikikliai 

949 779 583

3 lygių ištraukiami laikikliai EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, 

EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, 

EOB31004X

Suderinti 2 lygių 

ištraukiami laikikliai 

944 189 157

2 lygių ištraukiami laikikliai ir suderintas jų 

ištraukimas 

EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, 

EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, 

EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, 

EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, 

EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, 

EON33100X

2 lygių ištraukiami laikikliai 

949 779 582

2 lygių ištraukiami laikikliai EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, 

EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, 

EOB31004X

1 lygio ištraukiami laikikliai

949 779 544

Ištraukiami laikikliai, kuriuos galima įstatyti į bet 

kurią lentynėlę 

EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, 

EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, 

EOB31004X

„Super clean“ kepimo 

padėklas

944 189 142

Prie šio kepimo padėklo nelimpa gaminamas 

maistas ir nešvarumai, todėl nereikės naudoti 

kepimo popieriaus ar papildomų riebalų. 

Padėklą plauti tik šiltu vandeniu su minkšta 

kempinėle 

EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, 

EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, 

EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, 

EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, 

EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, 

EON33100X

„Super clean“ riebalų 

surinkimo padėklas

944 189 143

Prie šio padėklo riebalams surinkti nelimpa 

nešvarumai, todėl nereikės naudoti kepimo 

popieriaus ar papildomos plėvelės. Padėklą 

plauti tik šiltu vandeniu su minkšta kempinėle

EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, 

EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, 

EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, 

EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, 

EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, 

EON33100X

„Super clean“ grotelės 

944 189 144

Grotelės apdorotos specialiu būdu, todėl prie jų 

paviršiaus nelimpa nešvarumai 

EOC69400X, EOC68200X, EOB68200X, 

EOB67200X, EOB65300X, EOB64201X, 

EOB63300X, EOB42100X, EOB43100X, 

EOB33100X, EOB32100X, EOC35100X, 

EOB32000X, EOB31000X, EON63100X, 

EON33100X

Aliuminio kepimo padėklas

949 779 527

Aliuminio kepimo padėklas pyragams kepti EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, 

EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, 

EOB31004X

Juodas emaliuotas 

kepimo padėklas 

949 779 528

Juodas emaliuotas padėklas pyragams kepti EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, 

EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, 

EOB31004X
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Juodas emaliuotas riebalų 

surinkimo padėklas

949 779 259

Juodas emaliuotas padėklas riebalams surinkti EOB68713X, EOC66700X, EOB53103X, 

EOB53102X, EOB53004X, EOB53003X, 

EOB31004X

Kempinė garų orkaitei 

valyti 

(SPOS180)

940 304 193

Speciali kempinė garų orkaitei valyti EOB98000X, EOK96030X

Rinkinys indaplovėms 

911 740 560

Krepšelis mažiems stalo įrankiams + 2 

minkštos atramėlės stikliniams indams

Visoms 60 cm indaplovėms 

Grandiklis keraminėms 

kaitlentėms

5029 27 09 008

Lengvas grandiklis keraminių kaitlenčių paviršiui 

valyti. Puikiai nuvalo pridegusio maisto likučius 

ir pridžiūvusius nešvarumus nuo kaitlenčių 

su keraminiu paviršiumi. Keičiami grandiklio 

ašmenys 

(5029 27 10 006)

Visoms keraminėms kaitlentėms 

Plastmasinis peilis 

5028 47 11 004

Ypatingo dizaino peilis, kuriuo galima pjaustyti 

ant lengvai pažeidžiamų paviršių, pvz., ant 

tefloninių skardų ir kitų gaminimo indų su 

tefloniniu paviršiumi 

SafeDock

Apsauginis pagrindas 

60 cm

944 189 313

Apsauginis pagrindas garantuoja saugų ir 

optimalų veikimą, kadangi prietaisas tinkamai 

vėdinamas

Visoms 60 cm elektrinėms kaitlentėms

SafeDock

Apsauginis pagrindas 

68 cm

944 189 314

Apsauginis pagrindas garantuoja saugų ir 

optimalų veikimą, kadangi prietaisas tinkamai 

vėdinamas

Visoms 68 cm elektrinėms kaitlentėms 

SafeDock

Apsauginis pagrindas 

80 cm

944 189 315

Apsauginis pagrindas garantuoja saugų ir 

optimalų veikimą, kadangi prietaisas tinkamai 

vėdinamas

Visoms 80 cm elektrinėms kaitlentėms 

SafeDock

Apsauginis pagrindas 

90 cm

944 189 316

Apsauginis pagrindas garantuoja saugų ir 

optimalų veikimą, kadangi prietaisas tinkamai 

vėdinamas

Visoms 90 cm elektrinėms kaitlentėms

Adaptor
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Apsilankykite mūsų tinklalapyje! 
www.electrolux.lt

  Čia rasite detalią techninę informaciją apie mūsų gaminius, efektyvaus naudojimosi prietaisais 
nuorodas.  

   Taip pat galėsite atsisiųsti naujausius katalogus ir bukletus.

  Pametėte naudojimosi instrukciją? Ieškokite „Naudojimo instrukcijos“ paieškos puslapyje. Be 
to, mūsų tinklalapyje rasite informaciją apie garantinį aptarnavimą ir paslaugas.  

 Prekybos vietų paieškos sistema padės surasti artimiausią „Electrolux“ prietaisų   
 parduotuvę. 

Vietinis tinklalapis:



UAB „Electrolux“

Ozo g. 10A
LT-08200 Vilnius
Tel. (8-5) 278 06 09
Faks. (8-5) 278 06 05

www.electrolux.lt

Ne visi šiame leidinyje pristatomi modeliai yra parduodami 
Lietuvoje.

Gali pasitaikyti duomenų ir teksto klaidų. Kadangi prietaisai 
nuolat tobulinami, galimi neesminiai prietaisų parametrų bei 
ypatybių pakeitimai.

Apgalvotas novatoriškas dizainas

Ar prisimenate, kada paskutinį kartą išvynioję dovaną sušukote: „O! Iš kur

Jūs sužinojote? Kaip tik tokio daikto norėjau...“? Šitokio jausmo ir siekia

„Electrolux“ dizaineriai, kurdami tiems, kurie renkasi ar naudoja mūsų

gaminius. Šiam tikslui skiriame savo laiką, žinias ir nuolat mąstome, kokius

prietaisus sukurti, kad pirkėjai rastų tai, ko iš tiesų nori ir ieško.

Taip rūpinantis ir pasitelkiant įžvalgą gimsta žmonėms reikalingos naujovės.

Šių naujųjų gaminių dizainas ne tik patrauklus, bet ir naudingas vartotojui:

dėl apgalvoto dizaino prietaisai tampa lengviau naudojami.

Savo užduotis mes atliekame su džiaugsmu, siekdami išlaisvinti klientus,

kad jie pajustų XXI amžiaus prabangą.

Mūsų tikslas - sukurti lengvumo pojūtį kasdienio gyvenimo srityse, kuris

būtų pasiekiamas kuo daugiau žmonių visame pasaulyje.

Electrolux. Thinking of you. 

Patirkite tai, ką mes mąstome: www.electrolux.com

Leidinys parengtas remiantis naujausia „Electrolux“ informacija. Jei

pastebėsime netikslumų arba klaidų gaminių specifikacijose ir 
aprašymuose, jas ištaisysime interneto puslapyje www.electrolux.lt, 
kurį nuolat atnaujiname.
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