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VISKAS, KO REIKIA, KAD 
JŪS IŠREIKŠTUMĖTE SAVE

www.electrolux.lt

Gero apetito
Pamaitinkite savo širdį ir sielą

Išlikite šaunūs!
Stulbinantys rezultatai ruošiant maistą su mūsų naujosiomis 

viryklėmis ir mikrobangų krosnelėmis
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NAUJOSIOS „ELECTROLUX“ VIRYKLĖS

TAI, KAS SVARBIAUSIA

KAS SVARBIAUSIA, NORINT SURENGTI ĮSIMINTINĄ VAKARIENĘ? NE 

MAISTAS. NETGI NE VYNAS, NORS JIS, ŽINOMA, PADĖS UŽTIKRINTI 

SĖKMĘ, NE –  TAI LAIKAS.

JEI  TURĖSITE LAIKO, GALĖSITE ĮSIPILTI  TAURĘ PUIKAUS ATVĖSINTO 

„CHARDONNAY“ VYNO IR MALONIAI ŠNEKUČIUOTIS SU SVEČIAIS, 

KOL VIRS VAKARIENĖ. KITAIP SAKANT, GALĖSITE IR PATYS DALYVAUTI 

VAKARĖLYJE, NE VIEN BŪTI ŠEIMININKAIS. ĮSIGIJĘ NAUJAUSIĄ 

„ELECTROLUX“ VIRYKLĘ, TURINČIĄ INTUITYVAUS LAIKO VALDYMO 

FUNKCIJĄ, BŪSITE SAVO LAIKO ŠEIMININKAI.

ŠI VIRYKLĖ BUS SUMANIOJI JŪSŲ PAGALBININKĖ GAMINANT MAISTĄ IR 

JOS NEREIKĖS NUOLAT PRIŽIŪRĖTI. JUMS TELIKS NUSTATYTI LAIKĄ, IR 

VIRYKLĖ PATI PERSPĖS, KAI PATIEKALAS BUS PARUOŠTAS.

KAS LABIAUSIAI NUDŽIUGINA PER VAKARĖLĮ? VILIOJANTIS AROMATAS, 

SKLINDANTIS IŠ ORKAITĖS IŠĖMUS PAGRINDINĮ PATIEKALĄ? 

NEKANTRAUJANTYS IŠALKUSIŲ SVEČIŲ VEIDAI? O GAL SMAGUS 

JUOKAS? PASIRINKITE PATYS. JUK  TAI JŪSŲ ŠVENTĖ IR JŪSŲ METAS 

SUŽIBĖTI.



GAMINIMAS

GURMANIŠKA 
KELIONĖ

Visada yra ką švęsti – ar tai 
būtų gimtadienis, artėjanti 
kelionė, ar tiesiog puiki diena, 
„Dinner Explorer“ padės sukurti 
nepamirštamų akimirkų.
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Ką švęsite?

Sidnėjaus operos teatro rūmų 
atidarymą?
Ką manote apie elegantišką 
vakarėlį vandenyno tema, skirtą 
šiam kultiniam objektui pagerbti? 
Vienas architektas, pirmą kartą 
išvydęs Sidnėjaus operos pastatą, 
pasakė: „Saulė nežinojo, kokia 
puiki jos šviesa, kol nepamatė 
jos atsispindint nuo šio pastato“. 
Tai – gera proga švęsti, pavaišinti 
draugus gardžiu maistu ir galbūt 
pasiklausyti Verdžio muzikos. 

 Paskrudintos šukutės su 
juodosiomis voveraitėmis, 
svogūnų laiškais ir 
žaliosiomis citrinomis. 

Ant silpnos ugnies keptos 
ančių šlaunelės su šitake 
grybais ir soba makaronais.

Kanų kino festivalį?
Savo svečius pasitikite kaip 
žvaigždes – paraginkite juos 
pasipuošti, pastatykite šampano 
piramidę… o gal patieskite 
raudoną kilimą? Galite netgi 
parodyti vieną kitą filmą… nors, 
žinoma, kaip ir per kino festivalį, 
svarbiausia – pati šventė.  

Foie gras de canard (ančių 
kepenėlės) su azijietiškų 
kriaušių salotomis.

Figos su vaniliniu kremu ir 
karamelizuotais migdolais.

Valentino diena
Amerikoje šia proga teikiamos 
romantiškos dovanos. Japonijos 
moterys savo bendradarbiams 
vyrams dovanoja šokoladinių 
saldainių. Portugalijos įsimylėjėliai 
jausmus parodo įteikdami dailius 
dovanų krepšelius. Tačiau galbūt 
geriausia pasielgti tradiciškai: 
surengti jaukią vakarienę dviem, 
nepamirštant visų reikiamų 
romantiškų smulkmenų.

Veršienos eskalopas su 
Madeiros padažu, šparagais 
ir chorizo.

Morengų širdelės su 
vanilinėmis kriaušėmis, 
pasifloromis ir aviečių padažu.

Puikią vakarienę lemia ne tik tai, 
kas patiekta lėkštėje. Tai ir 
vakarėlio nuotaika, ir šventės 
proga, ir jos dalyviai – tiek daug 
sudedamųjų dalių, užtikrinančių 
nepamirštamas vakaro 
akimirkas.

„Electrolux“ Dinner Explorer –
mūsų naujoji įkvepianti interneto 
svetainė, ji padės sukurti 
įspūdingų ir nuostabių 
gurmaniško vakaro akimirkų bet 
kurią metų dieną. 

Apsilankykite svetainėje ir 
pamatysite, kokiomis keistomis 
ir nuostabiomis progomis 
žmonės visame pasaulyje rengia 
gardžias vaišes. Pavyzdžiui, 
sužinosite, ką žmonės valgo per
Suomijoje vykstantį žmonų 
nešimo pasaulio čempionatą. 

Jeigu norite sužinoti tikslius 
nurodytų patiekalų receptus ir 
pasisemti kitų puikių idėjų, 
apsilankykite mūsų svetainėje  
www.dinnerexplorer.com
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ELECTROLUX naujovės

SPARČIAI PIRMYN
Galbūt po devyniasdešimties metų naujausiomis 
technologijomis grįstas „Cocoon“ bus nepakeičiamas 
kiekvienos virtuvės prietaisas? Garbi komisija 
prietaisą „Cocoon“ išrinko prestižinio konkurso 
„Electrolux Design Lab“ („Electrolux“ dizaino 
laboratorija“) nugalėtoju. 2009 metais rengto 
konkurso (jis organizuotas jau septintą kartą) tema – 
„Dizainas per ateinančius 90 metų“.
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„Electrolux Design Lab“ yra 
„Electrolux“ rengiamas 
pasaulinio masto konkursas. 
Dalyvauti kviečiami studentai, 
studijuojantys pramoninį dizainą. 
Jie turi parengti ateities 
reikalavimus atitinkančių 
koncepcinių buities prietaisų 
projektus. Studentai vadovaujasi 
konkrečiais nurodymais, 
pagrįstais numatomomis 
tendencijomis ir realiais vartotojų 
poreikiais. Per ankstesnius 
konkursus buvo analizuojami 
interneto kartos reikalavimai, 
keliamos tvarumo idėjos ir 
propaguojami sveikos mitybos 
įpročiai.

Įmonei „Electrolux“ šis konkursas 
suteikia nuostabią galimybę 
pabendrauti su ateities 
dizaineriais, pasisemti naujoviškų 
idėjų ir išplėsti mąstymą, o 
studentams tai – puiki proga 
išbandyti savo įgūdžius 
konkrečioje verslo srityje ir 
susitikti su tarptautiniu mastu 
pripažintais žiuri nariais.

Kelių finalininkų atsiliepimai 
apie konkursą „Dizainas per 
ateinančius 90 metų“:

„Cocoon“ („Kokonas“), 
nugalėtojas 
Rickard Hederstierna, Švedija
„Tai yra tvari priemonė, sukurta 
atsižvelgiant į tai, kad pasaulio 
gyventojų vis daugėja ir jie 
pageidauja ir toliau valgyti mėsą 
bei žuvį.“ Bent jau teoriškai, 
prietaiso veikimo principas toks: 
pašildomos tam tikros raumenų 
ląstelės ir iš anksto pagal genų 
inžinerijos technologijas 
paruoštas maistas gali būti 
paverstas kokiu tik pageidaujate 
gardžiu mėsos ar žuvies 
patiekalu.

„Bifoliate“ („Dvilapis“)
Toma Brundzaitė, Lietuva
Sieninė indaplovė su dviem 
skyriais: vienas skirtas švariems, 
kitas – nešvariems indams, todėl 
niekada nereikės indų išimti ir 
dėti į indaują… Genialu.

„Water Catcher“ (vandens 
rinktuvas) 
Penghao Shan, Kinija
Skraidantys vandens kamuoliukai, 
kuriuose įmontuoti išmanieji 
mobilieji lietaus lašų rinktuvai.

„Renew“ („Atsinaujinkite“)  
Louisa Filosa, JAV
Tai prietaisas, skirtas amžinai 
skubantiems žmonėms: garų 
šuoras vos per kelias sekundes 
išvalo ir išdžiovina drabužius.
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GAMINIMAS

 VAKARIENĖ –

LYG AUKŠTASIS MENAS

Pakilus aukštai virš judrių 
Paryžiaus gatvių atsiveria 
didingas vaizdas. Tačiau tai 
dar ne viskas… nes tiktai čia 
galite patirti „Art Home“.

Prancūzų kalba šie du žodžiai 
tariami „arôme“, ir tai yra 
išskirtinai gurmaniškos vaišės. 
Nepamirštamų įspūdžių kupina 
kelionė į nepaprastą vietą. 
Siekdama paversti „Art Home“ 
tikrove, bendrovė „Electrolux“ 
bendradarbiavo su Palais de 
Tokyo, šiuolaikiniu menininku 
Laurent‘u Grasso ir kulinarijos 
direktoriumi Gilles’u Stassart’u.

Užsisakiusieji vakarienę galės 
pasidžiaugti nepamirštamu 
vakaru ir pasigėrėti 
panoraminiais apšviesto miesto 
vaizdais magiškoje svetainės 
„Nomiya“, įrengtos virš 
muziejaus, aplinkoje. Kiti galės 
pasimėgauti nuostabiais 
pietumis šiame ant stogo 
įrengtame kūrybiškumo rojuje. 

Smalsesni lankytojai galės 
pasirinkti ekskursiją arba 
pasaulinio lygio seminarą. Jeigu 
norite rezervuoti vietą, turite 
paskubėti, nes tai laikinas 
projektas. Daugiau sužinosite 
apsilankę 
www.art-home-electrolux.com.

Ir Jūs galite sužibėti
Dalyvaukite „Art Home“ 
seminare ir pasisemkite 
nepakartojamos praktinės 
patirties, o vertingų patarimų 
Jums pateiks kulinarijos 
direktorius Gilles’as Stassart’as. 
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GAMINIMAS

KULINARIJOS 
LAISVĖ
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Indukcinės kaitlentės 
Maisto ruoša gali būti tikras 
gyvenimo malonumas. Kas 
galėtų pradžiuginti labiau negu 
draugų ir šeimos narių, pakviestų 
į gurmanišką vakarienę, liaupsės 
Jūsų kulinariniams gebėjimams? 
Įsigijus „Electrolux“ viryklę su 
indukcine kaitlente šeimininkauti 
bus lengva ir malonu.
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Kas Jums svarbiausia ruošiant 
maistą?

Peržiūrėkite toliau pateiktus simbolių 
apibūdinimus ir susiraskite 
pageidaujamas funkcijas.

VIRYKLĖS

KAITINIMAS IŠ APAČIOS

Idealiai tinka gaminiams iš traškios tešlos 
kepti ir maistui šildyti, o nustačius žemą 
temperatūrą – lėkštėms pašildyti.

KAITINIMAS IŠ VIRŠAUS

Puiki funkcija, skirta, pavyzdžiui, pyrago ar 
lazanijos paviršiui gražiai apskrudinti.

TRADICINIS KEPIMAS

Šis metodas puikiai tiks ruošiant maistą 
pagal tradicinius receptus, kai naudojami 
viršutiniai ir apatiniai kaitinimo elementai. 
Toks kaitinimo būdas ypač tinka įvairiems 
tešlos gaminiams ir pyragams kepti arba 
kai kepate maistą vienoje lentynoje.

ATITIRPINIMAS

Ventiliatorius pučia oro srautą ir jį paskirsto 
po visą orkaitę, todėl galite greitai ir 
higieniškai atitirpinti maistą nesinaudodami 
mikrobangų krosnele. 

KEPINTUVAS

Jeigu naudositės šia ypatinga viryklės 
kepintuvo funkcija, Jūsų patiekalai bus 
nuostabiai paskrudę ir traškūs.

SPARTUS KEPINTUVAS

Orkaitėje įjungiama tradicinė kepintuvo 
funkcija ir viršutinis kaitinimo elementas, 
todėl maistas iškeps greičiau.

TURBININIS KEPINTUVAS

Skirtas didesniems mėsos ar paukštienos 
gabalams kepti; vienu metu įjungiamos 
3 funkcijos – ventiliatorius, kaitinimas iš 
viršaus ir kepintuvas, todėl maistas iškepa 
puikiai.

VENTILIATORIUS IR KEPINTUVAS

Įjungus šią funkciją mėsa kepama lyg ant 
iešmo, todėl jos nereikia laistyti ar apversti. 
Kartu naudojant kepintuvą ir ventiliatorių 
iškepta mėsa bus traški ir minkšta.

KEPINTUVAS IR KAITINIMAS IŠ 

APAČIOS

Skirta didesniems mėsos ar paukštienos 
gabalams kepti; vienu metu įjungiamos 
3 funkcijos – ventiliatorius, kaitinimas iš 
apačios ir kepintuvas, todėl maistas iškepa 
puikiai.

KEPIMAS KARŠTU ORU 

Ventiliatorius tolygiai paskirsto karštį po 
visą orkaitę, todėl vienu metu galite kepti 
daugiau maisto.

PICOS KEPIMO FUNKCIJA

Tai yra idealus būdas iškepti puikią picą, 
kurios pagrindas traškus, o viršus – 
sultingas ir išsilydęs.

KARŠTO ORO CIRKULIACIJA

Ventiliatorius išsklaido apatinių ir viršutinių 
kaitinimo elementų kaitinamą orą, 
todėl vienu metu galima kepti dviejose 
kepamosiose skardose.

SUKAMASIS IEŠMAS IR KEPINTUVAS

Besisukantis iešmas – tai lengviausias 
būdas puikiai iškepti patiekalą su 
nuostabia traškia rusvos spalvos plutele.

DAUGIAFUNKCĖ DUJINĖ ORKAITĖ

Šioje dujinėje orkaitėje galėsite greičiau 
iškepti pyragą su traškia plutele, nes 
ventiliatorius tinkamai paskirsto apatinio 
kaitinimo elemento skleidžiamą karštį.

LAIKMATIS

Laikmatis įspės, kai baigsis iš anksto 
nustatytas kepimo laikas, todėl galėsite 
ramiai atsisėsti, atsipūsti ir palaukti, kol 
Jūsų patiekalas iškeps.

ORKAITĖS APŠVIETIMAS

Dėl orkaitėje įrengto apšvietimo geriau 
matysite kepamą patiekalą ir bus lengviau 
patikrinti, kaip sekasi kepti.

UŽDEGIMAS

Automatinio uždegimo funkcija leis lengvai 
ir saugiai, nesinaudojant degtukais ar kitais 
prietaisais uždegti ugnį. Tiesiog pasukite 
rankenėlę arba paspauskite mygtuką ir 
galėsite ruošti maistą.

IŠPLĖSTA ZONA

Virimo zonos išplėtimo funkcija suteikia 
galimybę laisvai ir lanksčiai naudoti 
įvairiausių dydžių puodus ir keptuves.

INDUKCINĖ KAITLENTĖ 

Tai – pati pažangiausia maisto ruošos 
technologija. Maistą išvirsite greičiau ir 
saugiau, o pačią kaitlentę lengva valyti ir ji 
taupo energiją.

50 CM (plotis) 

Nedidukė viryklė, turinti didelę orkaitės 
angą; ji lengvai tilps ankštoje virtuvėje.

60 CM (plotis)

Viryklė su didele orkaite suteiks galimybę 
gaminti įvairius patiekalus ir visiškai 
patenkins skirtingus maisto ruošos 
poreikius.

A ENERGIJOS KLASĖ

Tai yra mažai energijos naudojančios 
viryklės. Jos padeda saugoti aplinką ir 
atitinka vartotojų, pageidaujančių naudoti 
taupius gaminius, poreikius.

MIKROBANGŲ KROSNELĖS

KEPIMAS MIKROBANGOMIS

Ar norite ką nors greitai išsikepti, ar tiesiog 
pašildyti maistą – mikrobangų krosnelė 
suteiks įvairiausių galimybių.

ATITIRPINIMAS

Patogi atitirpinimo funkcija padės sutaupyti 
laiko ruošiant valgyti.

KEPINTUVAS

Jeigu naudositės kepintuvo funkcija, 
patiekalai bus gardūs ir turės rusvą traškią 
plutelę.

KEPIMAS MIKROBANGOMIS IR 

KEPINTUVAS

Turint galimybę naudotis mikrobangų 
krosnele ir galingu kepintuvu, kurie gali 
veikti kartu arba atskirai, galima gauti 
puikių rezultatų.

KEPIMAS KONVEKCIJA IR 

MIKROBANGOMIS

Mikrobangų krosnelės funkcijos derinamos 
su ventiliatoriaus poveikiu, todėl susidarys 
rusva ir traški plutelė, maistas iškeps greitai 
ir bus nepaprastai skanus.

KEPIMAS KONVEKCIJA

Krosnelės galinėje dalyje įrengtas 
ventiliatorius, o aplink jį išdėstyti kaitinimo 
elementai. Dėl šios išmanios konstrukcijos 
maistą paruošite greičiau.

SUKAMOSIOS LĖKŠTĖS GRĄŽINIMO 

FUNKCIJA

Baigus bet kurią pasirinktą programą 
lėkštė sukasi toliau, kol grįžta į pradinę 
padėtį.

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ 

Dėl apsauginio užrakto Jūsų virtuvė taps 
saugesnė, todėl galėsite būti ramūs.

APŠVIETIMAS

Dėl krosnelėje įrengto apšvietimo geriau 
matysite kepamą patiekalą ir bus lengviau 
patikrinti, kaip sekasi kepti.
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Kas yra indukcija?
Indukcija – kaitinimo režimas, paremtas 
elektromagnetine jėga, sukuriama tarp 
kaitinimo zonos ir specialaus ant tokios 
zonos esančio indo. Šiluma generuojama tik 
toje vietoje, kurioje kaitlentės jutikliai fiksuoja 
gaminimo indą. Šiluma kaupiasi indo viduje, 
o kaitinimo zonos aplinka išlieka šalta, todėl 
gaminami produktai įkaista labai greitai 
mažomis energijos sąnaudomis. Tai pats 
greičiausias ir efektyviausias gaminimo 
būdas.

Greitas ir taupus gaminimo būdas
Ant indukcinės kaitlentės patiekalus 
pagaminsite greičiau, kadangi įjungus 
kaitinimo zoną pasirinkta galia pasiekiama iš 
karto. Naudodamiesi šia kaitlente 
sutaupysite energijos, nes kaitinimo zonos 
reaguoja akimirksniu be laipsniško įkaitimo 
fazės. Pasibaigus gaminimo procesui, nėra 
liekamosios šilumos, todėl kaitlentės 
paviršius greitai atvėsta. Energija taupoma 
dar ir todėl, kad automatiškai atpažįstamas 
gaminimo indo dugno plotas. Energijos 
nuostolių nėra, jei mažo dugno ploto indai
naudojami ant didelio skersmens kaitvietės.

Nėra rizikos nudegti
Indukcinė kaitlentė – saugumas virtuvėje. 
Kaitvietės paviršius įkaista tik po gaminimo 
indu. Šiluma neperduodama neuždengtoms 
kaitvietės sritims. Kaitvietės paviršius šalia 
gaminimo indo neįkaista, todėl atsitiktinai 
nenusideginsite.

Indukcinės kaitlentės

GAMINIMAS viryklės
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Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
61

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W): 
10435

 – Viryklė su indukcine kaitlente

 – Nerūdijančio plieno

 – Daugiafunkcė elektrinė orkaitė

 – Elektroninis SET laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso signalas; 
trukmė; pabaiga; trukmės matuoklis; 
ekranėlio rodmenų išjungimas; laikas

 – 8 kepimo funkcijos: apačia; atitirpinimas; 
ventiliatorius + žiedinis kaitinimo 
elementas; ventiliatorius + žiedinis 
kaitinimo elementas + apačia; ventiliatorius 
+ viršus + apačia; viršus + apačia; viršus 
+ kepintuvas; viršus + kepintuvas + 
ventiliatorius

 – 4 likusios šilumos rodmenys

 – Elektrinis kepintuvas

 – Katalitinės orkaitės sienelės

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Kontrolinės lemputės

 – Termostatas

 – Orkaitės apšvietimas

 – 2 lygių ištraukiami kepimo padėklų laikikliai

Modelis ir funkcijos Ypatybės
Išsami informacija

Techniniai duomenys

EKD 513503X
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EKC 513517W

EKC 513517K

Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
61

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W): 
9135

Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
61

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W): 
9135

Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
61

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W): 
9135

 – Viryklė su stiklo keramikos 
kaitlente

 – Baltos spalvos

 – Daugiafunkcė elektrinė orkaitė

 – Elektroninis SET laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmė; pabaiga; 
trukmės matuoklis; ekranėlio 
rodmenų išjungimas; laikas

 – 8 kepimo funkcijos: apačia; 
atitirpinimas; ventiliatorius + 
žiedinis kaitinimo elementas; 
ventiliatorius + žiedinis 
kaitinimo elementas + apačia; 
ventiliatorius + viršus + apačia; 
viršus + apačia; viršus + 

kepintuvas; viršus + kepintuvas 
+ ventiliatorius

 – 4 likusios šilumos rodmenys

 – Elektrinis kepintuvas

 – Katalitinės orkaitės sienelės

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Kontrolinės lemputės

 – Termostatas

 – Orkaitės apšvietimas

 – 2 lygių ištraukiami kepimo 
padėklų laikikliai

 – Viryklė su stiklo keramikos 
kaitlente

 – Juodos spalvos

 – Daugiafunkcė elektrinė orkaitė

 – Elektroninis SET laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmė; pabaiga; 
trukmės matuoklis; ekranėlio 
rodmenų išjungimas; laikas

 – 8 kepimo funkcijos: apačia; 
atitirpinimas; ventiliatorius + 
žiedinis kaitinimo elementas; 
ventiliatorius + žiedinis 
kaitinimo elementas + apačia; 
ventiliatorius + viršus + apačia; 
viršus + apačia; viršus + 

kepintuvas; viršus + kepintuvas 
+ ventiliatorius

 – 4 likusios šilumos rodmenys

 – Elektrinis kepintuvas

 – Katalitinės orkaitės sienelės

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Kontrolinės lemputės

 – Termostatas

 – Orkaitės apšvietimas

 – 2 lygių ištraukiami kepimo 
padėklų laikikliai

 – Viryklė su stiklo keramikos 
kaitlente

 – Nerūdijančio plieno

 – Daugiafunkcė elektrinė orkaitė

 – Elektroninis SET laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmė; pabaiga; 
trukmės matuoklis; ekranėlio 
rodmenų išjungimas; laikas

 – 8 kepimo funkcijos: apačia; 
atitirpinimas; ventiliatorius + 
žiedinis kaitinimo elementas; 
ventiliatorius + žiedinis 
kaitinimo elementas + apačia; 
ventiliatorius + viršus + apačia; 
viršus + apačia; viršus + 

kepintuvas; viršus + kepintuvas 
+ ventiliatorius

 – 4 likusios šilumos rodmenys

 – Elektrinis kepintuvas

 – Katalitinės orkaitės sienelės

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Kontrolinės lemputės

 – Termostatas

 – Orkaitės apšvietimas

 – 2 lygių ištraukiami kepimo 
padėklų laikikliai

Modelis ir funkcijos Ypatybės
Išsami informacija

Techniniai duomenys

EKC 513517X

GAMINIMAS viryklės
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EKC 511502W

EKC 513516W

 – Viryklė su stiklo keramikos 
kaitlente

 – Baltos spalvos

 – Daugiafunkcė elektrinė orkaitė

 – Mechaninis laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmės matuoklis

 – 5 kepimo funkcijos: apačia; 
atitirpinimas; ventiliatorius + 
viršus + apačia; kepintuvas; 
viršus + apačia

 – 4 likusios šilumos rodmenys

 – Elektrinis kepintuvas

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Kontrolinės lemputės

 – Termostatas

 – Orkaitės apšvietimas

Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
57

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W): 
7835

Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
61

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W): 
7935

Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
61

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W): 
7935

 – Viryklė su stiklo keramikos 
kaitlente

 – Baltos spalvos

 – Daugiafunkcė elektrinė orkaitė

 – Elektroninis SET laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmė; pabaiga; 
trukmės matuoklis; ekranėlio 
rodmenų išjungimas; laikas

 – 6 kepimo funkcijos: apačia; 
atitirpinimas; ventiliatorius + 
žiedinis kaitinimo elementas; 
kepintuvas; viršus; viršus + 
apačia

 – 4 likusios šilumos rodmenys

 – Elektrinis kepintuvas

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Kontrolinės lemputės

 – Termostatas

 – Orkaitės apšvietimas

Modelis ir funkcijos Ypatybės
Išsami informacija

Techniniai duomenys

EKC 513516X

 – Viryklė su stiklo keramikos 
kaitlente

 – Nerūdijančio plieno

 – Daugiafunkcė elektrinė orkaitė

 – Elektroninis SET laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmė; pabaiga; 
trukmės matuoklis; ekranėlio 
rodmenų išjungimas; laikas

 – 6 kepimo funkcijos: apačia; 
atitirpinimas; ventiliatorius + 
žiedinis kaitinimo elementas; 
kepintuvas; viršus; viršus + 
apačia

 – 4 likusios šilumos rodmenys

 – Elektrinis kepintuvas

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Kontrolinės lemputės

 – Termostatas

 – Orkaitės apšvietimas
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 – Viryklė su dujine kaitlente

 – Nerūdijančio plieno

 – Daugiafunkcė elektrinė orkaitė

 – Elektroninis SET laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmė; pabaiga; 
trukmės matuoklis; ekranėlio 
rodmenų išjungimas; laikas

 – 8 kepimo funkcijos: apačia; 
atitirpinimas; ventiliatorius + 
žiedinis kaitinimo elementas; 
ventiliatorius + žiedinis 
kaitinimo elementas + apačia; 
ventiliatorius + viršus + apačia; 
viršus + apačia; viršus + 

kepintuvas; viršus + kepintuvas 
+ ventiliatorius

 – Įmontuotas paviršiaus 
uždegimas

 – Dujų nuotėkio apsauga 
paviršiuje

 – Elektrinis kepintuvas

 – Katalitinės orkaitės sienelės

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Stalčius puodams sudėti

 – Termostatas

 – Stiklinis viryklės dangtis

 – 2 lygių ištraukiami kepimo 
padėklų laikikliai

EKK 513520X

Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
59

Bendra elektros galia (W): 
7815

 – Viryklė su stiklo keramikos 
kaitlente

 – Baltos spalvos

 – Elektrinė orkaitė

 – Mechaninis laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmės matuoklis

 – 4 kepimo funkcijos: apačia; 
kepintuvas; viršus; viršus + 
apačia

 – 4 likusios šilumos rodmenys

 – Elektrinis kepintuvas

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Kontrolinės lemputės

 – Termostatas

 – Orkaitės apšvietimas

Modelis ir funkcijos Ypatybės
Išsami informacija

Techniniai duomenys

EKC 511100W

Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
61

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W): 
3035

Didžiausia dujų galia (W): 
8000

 – Viryklė su dujine kaitlente

 – Baltos spalvos

 – Daugiafunkcė elektrinė orkaitė

 – Mechaninis laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; pabaiga; trukmės 
matuoklis

 – 6 kepimo funkcijos: apačia; 
atitirpinimas; ventiliatorius + 
žiedinis kaitinimo elementas; 
kepintuvas; viršus; viršus + 
apačia

 – Įmontuotas paviršiaus 
uždegimas

 – Dujų nuotėkio apsauga 
paviršiuje

 – Elektrinis kepintuvas

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Kontrolinės lemputės

 – Termostatas

 – Viryklės dangtis

 – Orkaitės apšvietimas

EKK 511510W

Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
61

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W): 
2035

Didžiausia dujų galia (W): 
8000

GAMINIMAS viryklės
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 – Viryklė su dujine kaitlente

 – Baltos spalvos

 – Elektrinė orkaitė

 – Mechaninis laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmės matuoklis

 – 4 kepimo funkcijos: apačia; 
kepintuvas + sukamasis 
iešmas; viršus; viršus + apačia

 – Įmontuotas paviršiaus 
uždegimas

 – Dujų nuotėkio apsauga 
paviršiuje

 – Elektrinis kepintuvas

 – Sukamasis iešmas

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Kontrolinės lemputės

 – Termostatas

 – Viryklės dangtis

 – Orkaitės apšvietimas

EKK 511100W

Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
57

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W): 
1835

Didžiausia dujų galia (W): 
8000

 – Viryklė su dujine kaitlente

 – Baltos spalvos

 – Daugiafunkcė elektrinė orkaitė

 – Mechaninis laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmės matuoklis

 – 5 kepimo funkcijos: apačia; 
atitirpinimas; ventiliatorius + 
viršus + apačia; kepintuvas; 
viršus + apačia

 – Įmontuotas paviršiaus 
uždegimas

 – Dujų nuotėkio apsauga 
paviršiuje

 – Elektrinis kepintuvas

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Kontrolinės lemputės

 – Termostatas

 – Viryklės dangtis

 – Orkaitės apšvietimas

EKK 511509W

 – Viryklė su dujine kaitlente

 – Nerūdijančio plieno

 – Daugiafunkcė elektrinė orkaitė

 – Mechaninis laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmės matuoklis

 – 5 kepimo funkcijos: apačia; 
atitirpinimas; ventiliatorius + 
viršus + apačia; kepintuvas; 
viršus + apačia 

 – Įmontuotas paviršiaus 
uždegimas

 – Dujų nuotėkio apsauga 
paviršiuje

 – Elektrinis kepintuvas

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Kontrolinės lemputės

 – Termostatas

 – Stiklinis viryklės dangtis

 – Orkaitės apšvietimas

Modelis ir funkcijos Ypatybės
Išsami informacija

Techniniai duomenys

EKK 511509X

Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
59

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W): 
1815

Didžiausia dujų galia (W): 
8000

Energijos klasė: 
A

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
57

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W): 
1835

Didžiausia dujų galia (W): 
8000
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 – Viryklė su dujine kaitlente

 – Baltos spalvos

 – Dujinė orkaitė

 – Mechaninis laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmės matuoklis

 – 3 kepimo funkcijos: apačia; 
kepintuvas; kepintuvas + 
sukamasis iešmas

 – Įmontuotas paviršiaus 
uždegimas

 – Dujų nuotėkio apsauga 
paviršiuje

 – Dujinis kepintuvas

 – Sukamasis iešmas

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Termostatas

 – Viryklės dangtis

 – Orkaitės apšvietimas

EKG 511110W

 – Viryklė su dujine kaitlente

 – Nerūdijančio plieno

 – Dujinė orkaitė

 – Mechaninis laikmatis

 – Laikmačio funkcijos: garso 
signalas; trukmės matuoklis

 – 2 kepimo funkcijos: apačia; 
kepintuvas

 – Paviršiaus uždegimas

 – Orkaitės uždegimas

 – Dujų nuotėkio apsauga 
paviršiuje

 – Dujinis kepintuvas

 – 2 stiklų orkaitės durelės

 – Išimami durelių vyriai

 – Stalčius puodams sudėti

 – Termostatas

 – Stiklinis viryklės dangtis

 – Orkaitės apšvietimas

Modelis ir funkcijos Ypatybės
Išsami informacija

Techniniai duomenys

EKG 511111X

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
59

Bendra elektros galia (W): 
15

Didžiausia dujų galia (W): 
10700

Matmenys (AxPxG) cm: 
85 x 50 x 60

Orkaitės tūris (litrais): 
59

Triukšmo lygis dB(A): 
47

Bendra elektros galia (W):  
20

Didžiausia dujų galia (W): 
10700

GAMINIMAS viryklės
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GAMINIMAS mikrobangų krosnelės

24



Išskirtinės ypatybės 
ir didelis funkcijų 
pasirinkimas

Ypač stilingu dizainu šios mikrobangų 
krosnelės papildo kitų „Electrolux“ virtuvės 
prietaisų asortimentą. Mūsų mikrobangų 
krosnelės ne tiktai atitirpina ir pašildo 
patiekalus; jose galima ruošti maistą arba 
kepti duoną – ir viskas pavyks puikiai.

„Electrolux“ mikrobangų krosnelė 
EMC28950S siūlo didžiulį maisto ruošos 
funkcijų pasirinkimą: maistą galima kepti 
mikrobangomis ir (arba) konvekcija bei 
kepintuvu, be to, kartu yra įrengta 
duonkepė, turinti šešias gardžios duonos 
kepimo programas. Pasinaudokite 
atidėtosios pradžios funkcija ir galėsite 
išsikepti duonos pusryčiams. Šviežia šilta 
duona Jūsų lauks būtent tada, kai būsite 
pasiruošę pusryčiauti! 

 – Mikrobangų krosnelė su duonkepe

 – Sidabrinės spalvos

 – 95 min. laikmatis su ekranėliu

 – Elektroninis valdymas rankenėle

 – Kepimo būdai: mikrobangų, kepintuvo, 
konvekcinis, mikrobangų + kepintuvo, 
mikrobangų + konvekcinis, duonkepės

 – 6 duonos kepimo programos 

 – Galimybė išsikepti 3 dydžių duoną 
(gramais): 800/1000/1200 

 – 3 duonos plutos skrudinimo lygiai

 – Atitirpinimo programa

 – Vaikų saugos užraktas

 – Atidėta programos pradžia iki 24 val.  

 – 10 automatinių gaminimo programų  

 – +30 sek. funkcija

 – 5 galios lygiai 

 – Priedai: tefloninis indas duonai kepti su 
minkytuvu, dvipusis matavimo šaukštas, 
matavimo indas, kepamosios grotelės

Tūris (litrais): 
28

Mikrobangų galia (W):  
900

Kepintuvo galia (W):  
1100

Konvekcijos galia (W): 
1100 +1400

Sukamosios lėkštės skersmuo (cm): 
31,5

Matmenys (AxPxG) cm:  
32,3 x 52,0 x 47,4

Modelis ir funkcijos Ypatybės
Išsami informacija

Techniniai duomenys

EMC 28950S
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EMS 21400W

EMS 21200W

 – Mikrobangų krosnelė su 
kvarciniu kepintuvu

 – Sidabrinės spalvos

 – 90 min. laikmatis su ekranėliu

 – Elektroninis valdymas 
rankenėle 

 – Kepimo būdai: kepintuvo; 
mikrobangų; mikrobangų + 
kepintuvo 

 – Atitirpinimo programa

 – Vaikų saugos užraktas

 – Sukamoji lėkštė grąžinama į 
vietą

 – Taupusis režimas: persijungusi 
į laukimo būseną, nenaudoja 
energijos

 – Laikmatis

 – 11 galios lygių 

 – Priedai: kepamosios grotelės

 – Mikrobangų krosnelė su 
kvarciniu kepintuvu

 – Baltos spalvos

 – 90 min. laikmatis su ekranėliu

 – Elektroninis valdymas 
rankenėle

 – Kepimo būdai: kepintuvo; 
mikrobangų; mikrobangų + 
kepintuvo

 – Atitirpinimo programa

 – Vaikų saugos užraktas

 – Sukamoji lėkštė grąžinama į 
vietą

 – Taupusis režimas: persijungusi 
į laukimo būseną, nenaudoja 
energijos

 – Laikmatis

 – 11 galios lygių 

 – Priedai: kepamosios grotelės

 – Mikrobangų krosnelė

 – Baltos spalvos

 – 90 min. laikmatis su ekranėliu

 – Elektroninis valdymas 
rankenėle

 – Kepimo būdai: mikrobangų

 – Atitirpinimo programa

 – Vaikų saugos užraktas

 – Sukamoji lėkštė grąžinama į 
vietą

 – Taupusis režimas: persijungusi 
į laukimo būseną, nenaudoja 
energijos

 – Laikmatis

 – 6 galios lygiai 

Tūris (litrais):  
21

Mikrobangų galia (W):  
800

Kepintuvo galia (W):  
1000

Sukamosios lėkštės 
skersmuo (cm): 
27

Triukšmo lygis (dbA): 
60

Matmenys (AxPxG) cm: 
28,7 x 48,5 x 42,2

Tūris (litrais): 
21

Mikrobangų galia (W): 
800

Kepintuvo galia (W):  
1000

Sukamosios lėkštės 
skersmuo (cm): 
27

Triukšmo lygis (dbA):  
60

Matmenys (AxPxG) cm: 
28,7 x 48,5 x 42,2

Tūris (litrais): 
21

Mikrobangų galia (W):  
800

Sukamosios lėkštės 
skersmuo (cm):  
27

Triukšmo lygis (dbA):   
60

Matmenys (AxPxG) cm:  
28,7 x 48,5 x 42,2

Modelis ir funkcijos Ypatybės
Išsami informacija

Techniniai duomenys

EMS 21400S

GAMINIMAS mikrobangų krosnelės
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EMM 21150W

EMM 21000W

 – Mikrobangų krosnelė su 
kvarciniu kepintuvu

 – Sidabrinės spalvos

 – 60 min. laikmatis

 – Mechaninis valdymas 
rankenėle

 – Kepimo būdai: kepintuvo; 
mikrobangų; mikrobangų + 
kepintuvo

 – Atitirpinimo programa

 – 11 galios lygių

 – Priedai: kepamosios grotelės

 – Mikrobangų krosnelė su 
kvarciniu kepintuvu

 – Baltos spalvos

 – 60 min. laikmatis

 – Mechaninis valdymas 
rankenėle

 – Kepimo būdai: kepintuvo; 
mikrobangų; mikrobangų ir 
kepintuvo

 – Atitirpinimo programa

 – 11 galios lygių

 – Priedai: kepamosios grotelės

 – Mikrobangų krosnelė

 – Baltos spalvos

 – 35 min. laikmatis

 – Mechaninis valdymas 
rankenėle

 – Kepimo būdai: mikrobangų

 – Atitirpinimo programa

Tūris (litrais):  
21

Mikrobangų galia (W):  
800

Kepintuvo galia (W):  
1000

Sukamosios lėkštės 
skersmuo (cm):  
27

Triukšmo lygis (dbA):  
60

Matmenys (AxPxG) cm:  
28,7 x 48,5 x 42,2

Tūris (litrais):  
21

Mikrobangų galia (W):  
800

Kepintuvo galia (W):  
1000

Sukamosios lėkštės 
skersmuo (cm):  
27

Triukšmo lygis (dbA):  
60

Matmenys (AxPxG) cm:  
28,7 x 48,5 x 42,2

Tūris (litrais):  
21

Mikrobangų galia (W):  
800

Sukamosios lėkštės 
skersmuo (cm):  
27

Triukšmo lygis (dbA):  
60

Matmenys (AxPxG) cm:  
28,7 x 48,5 x 42,2

Modelis ir funkcijos Ypatybės
Išsami informacija

Techniniai duomenys

EMM 21150S
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EMS 20400K

EMS 20400W

 – Mikrobangų krosnelė su 
kvarciniu kepintuvu

 – Sidabrinės spalvos

 – 99 min. laikmatis su ekranėliu

 – Elektroninis valdymas 
rankenėle

 – Kepimo būdai: kepintuvo; 
mikrobangų; mikrobangų ir 
kepintuvo

 – Atitirpinimo programa

 – 5 galios lygiai

 – Priedai: kepamosios grotelės

 – Mikrobangų krosnelė su 
kvarciniu kepintuvu

 – Juodos spalvos

 – 99 min. laikmatis su ekranėliu

 – Elektroninis valdymas 
rankenėle

 – Kepimo būdai: kepintuvo; 
mikrobangų; mikrobangų + 
kepintuvo

 – Atitirpinimo programa

 – 5 galios lygiai

 – Priedai: kepamosios grotelės

 – Mikrobangų krosnelė su 
kvarciniu kepintuvu

 – Baltos spalvos 

 – 99 min. laikmatis su ekranėliu

 – Elektroninis valdymas 
rankenėle

 – Kepimo būdai: kepintuvo; 
mikrobangų; mikrobangų + 
kepintuvo

 – Atitirpinimo programa

 – 5 galios lygiai

 – Priedai: kepamosios grotelės

Tūris (litrais):  
21

Mikrobangų galia (W):  
800

Kepintuvo galia (W): 
1000

Sukamosios lėkštės 
skersmuo (cm):  
27

Triukšmo lygis (dbA):   
60

Matmenys (AxPxG) cm: 
28,7 x 48,5 x 41

Tūris (litrais):  
21

Mikrobangų galia (W):  
800

Kepintuvo galia (W): 
1000

Sukamosios lėkštės 
skersmuo (cm):  
27

Triukšmo lygis (dbA):   
60

Matmenys (AxPxG) cm: 
28,7 x 48,5 x 41

Tūris (litrais):  
21

Mikrobangų galia (W):  
800

Kepintuvo galia (W): 
1000

Sukamosios lėkštės 
skersmuo (cm):  
27

Triukšmo lygis (dbA):   
60

Matmenys (AxPxG) cm: 
28,7 x 48,5 x 41

Modelis ir funkcijos Ypatybės
Išsami informacija

Techniniai duomenys

EMS 20400S

GAMINIMAS mikrobangų krosnelės
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EMS 2105S

EMS 20200W

 – Mikrobangų krosnelė su 
kvarciniu kepintuvu

 – Nerūdijančio plieno

 – 99 min. laikmatis su ekranėliu

 – Elektroninis valdymas 
rankenėle

 – Kepimo būdai: kepintuvo; 
mikrobangų; mikrobangų + 
kepintuvo

 – Atitirpinimo programa

 – 5 galios lygiai

 – Priedai: kepamosios grotelės

 – Mikrobangų krosnelė

 – Sidabrinės spalvos

 – 60 min. laikmatis su ekranėliu

 – Elektroninis valdymas 
rankenėle

 – Kepimo būdai: mikrobangų

 – Atitirpinimo programa

 – 5 galios lygiai

 – Mikrobangų krosnelė

 – Baltos spalvos

 – 99 min. laikmatis su ekranėliu

 – Elektroninis valdymas 
rankenėle

 – Kepimo būdai: mikrobangų

 – Atitirpinimo programa

 – 5 galios lygiai

Tūris (litrais): 
20

Mikrobangų galia (W):  
800

Kepintuvo galia (W):  
1000

Sukamosios lėkštės 
skersmuo (cm):  
24,5

Triukšmo lygis (dbA):  
60

Matmenys (AxPxG) cm:  
28,7x46,1x37,3

Tūris (litrais): 
21

Mikrobangų galia (W):  
800

Sukamosios lėkštės 
skersmuo (cm):   
27

Triukšmo lygis (dbA):  
60

Matmenys (AxPxG) cm: 
28,2x47x37,7

Tūris (litrais): 
21

Mikrobangų galia (W):  
800

Sukamosios lėkštės 
skersmuo (cm):   
27

Triukšmo lygis (dbA):  
60

Matmenys (AxPxG) cm: 
28,7 x 48,5 x 41

Modelis ir funkcijos Ypatybės
Išsami informacija

Techniniai duomenys

EMS 20405X 
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Modelis EKD 513503X EKC 513517X EKC 513517K

Ypatybės

Daugiafunkcė orkaitė su ventiliatoriumi

Laikmačio funkcijos

Orkaitės termostatas

Kepintuvo funkcijos

Sukamasis iešmas

Orkaitės apšvietimas

Stalčius puodams sudėti

Kontrolinės lemputės

Viryklės dangtis

Likusios šilumos rodmenys

Techniniai duomenys

Spalva Nerūdijančio plieno Nerūdijančio plieno Juoda

Kaitlentė Indukcinė Stiklo keramika Stiklo keramika

Orkaitė Elektrinė Elektrinė Elektrinė

Laikmačio tipas Elektroninis SET laikmatis Elektroninis SET laikmatis Elektroninis SET laikmatis

Energijos klasė A A A

Orkaitės tūris (l) 61 61 61

Triukšmo lygis dB(A) 47 47 47

Bendra elektros galia (W) 10435 9135 9135

Kepintuvo galia (W) 1650 1650 1650

Žiedinio kaitinimo elemento galia (W) 2000 2000 2000

Kairioji galinė – kaitinimo zona Indukcinė „Hilight“ „Hilight“

Kairioji galinė – galia/skersmuo 3600W/2100W/210mm 1200W/140mm 1200W/140mm

Dešinioji galinė – kaitinimo zona Indukcinė „Hilight“ „Hilight“

Dešinioji galinė – galia/skersmuo 2500W/1400W/140mm
2000W (1100W/900W)/ 

250x140mm/140mm
2000W (1100W/900W)/ 

250x140mm/140mm

Kairioji priekinė – kaitinimo zona Indukcinė „Hilight“ „Hilight“

Kairioji priekinė – galia/skersmuo 2500W/1400W/140mm
1700W (1700W/700W)/180mm/ 

120mm
1700W (1700W/700W)/180mm/ 

120mm

Dešinioji priekinė – kaitinimo zona Indukcinė „Hilight“ „Hilight“

Dešinioji priekinė – galia/skersmuo 2800W/1800W/180mm 1200W/140mm 1200W/140mm

Kepimo padėklų laikikliai 2 ištraukiami su grotelėmis 2 ištraukiami su grotelėmis 2 ištraukiami su grotelėmis

Kepimo padėklai
1 juodo emalio riebalų surinkimo; 

2 juodo emalio kepimo
1 juodo emalio riebalų surinkimo; 

2 juodo emalio kepimo
1 juodo emalio riebalų surinkimo; 

2 juodo emalio kepimo

Grotelės 1 chromuotos 1 chromuotos 1 chromuotos

Priedai

Aukštis (mm) 850 850 850

Plotis (mm) 500 500 500

Gylis (mm) 600 600 600

GAMINIMAS elektrinės viryklės su stiklo keramikos kaitlente
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EKC 513517W EKC 513516X EKC 513516W EKC 511502W EKC 511100W

Balta Nerūdijančio plieno Balta Balta Balta

Stiklo keramika Stiklo keramika Stiklo keramika Stiklo keramika Stiklo keramika

Elektrinė Elektrinė Elektrinė Elektrinė Elektrinė

Elektroninis SET laikmatis Elektroninis SET laikmatis Elektroninis SET laikmatis Mechaninis Mechaninis

A A A A A

61 61 61 57 59

47 47 47 47

9135 7935 7935 7835 7815

1650 1650 1650 1650 1650

2000 2000 2000

„Hilight“ „Hilight“ „Hilight“ „Hilight“ „Hilight“

1200W/140mm 1200W/140mm 1200W/140mm 1200W/140mm 1200W/140mm

„Hilight“ „Hilight“ „Hilight“ „Hilight“ „Hilight“

2000W (1100W/900W)/ 
250x140mm/140mm

1800W/180mm 1800W/180mm 1800W/180mm 1800W/180mm

„Hilight“ „Hilight“ „Hilight“ „Hilight“ „Hilight“

1700W (1700W/700W)/180mm/ 
120mm

1700W (1700W/700W)/180/
120mm

1700W (1700W/700W)/180/ 
120mm

1800W/180mm 1800W/180mm

„Hilight“ „Hilight“ „Hilight“ „Hilight“ „Hilight“

1200W/140mm 1200W/140mm 1200W/140mm 1200W/140mm 1200W/140mm

2 ištraukiami su grotelėmis Lieti laikikliai Lieti laikikliai

1 juodo emalio riebalų surinkimo; 
2 juodo emalio kepimo

 2 juodo emalio kepimo  2 juodo emalio kepimo  2 juodo emalio kepimo
1 aliumininis kepimo; 

1 juodo emalio kepimo

1 chromuotos 1 chromuotos 1 chromuotos 1 chromuotos 1 chromuotos

2 ištraukiami su grotelėmis 2 ištraukiami su grotelėmis

850 850 850 850 850

500 500 500 500 500

600 600 600 600 600
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Modelis EKK 513520X EKK 511510W EKK 511509X EKK 511509W EKK 511100W

Ypatybės

Daugiafunkcė orkaitė su ventiliatoriumi

Laikmačio funkcijos

Orkaitės termostatas

Kepintuvo funkcijos

Sukamasis iešmas

Orkaitės apšvietimas

Stalčius puodams sudėti

Kontrolinės lemputės

Viryklės dangtis

Dujų nuotėkio apsauga paviršiuje

Elektrinis paviršiaus uždegimas

Techniniai duomenys

Spalva Nerūdijančio plieno Balta Nerūdijančio plieno Balta Balta

Kaitlentė Dujinė Dujinė Dujinė Dujinė Dujinė

Orkaitė Elektrinė Elektrinė Elektrinė Elektrinė Elektrinė

Laikmačio tipas
Elektroninis SET 

laikmatis
Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis

Energijos klasė A A A A A

Orkaitės tūris (l) 61 61 57 57 59

Triukšmo lygis dB(A) 47 47 47 47 47

Bendra elektros galia (W) 3035 2035 1835 1835 1815

Didžiausia dujų galia (W) 8000 8000 8000 8000 8000

Kepintuvo galia (W) 1650 1650 1650 1650 1650

Žiedinio kaitinimo elemento galia (W) 2000 2000

Kairioji galinė – kaitinimo zona Degiklis Degiklis Degiklis Degiklis Degiklis

Kairioji galinė – galia/skersmuo 1000W/55mm 1000W/55mm 1030W/55mm 1000W/55mm 1000W/55mm

Dešinioji galinė – kaitinimo zona Pusiau greitasis degiklis Pusiau greitasis degiklis Pusiau greitasis degiklis Pusiau greitasis degiklis Pusiau greitasis degiklis

Dešinioji galinė – galia/skersmuo 2000W/71mm 2000W/71mm 2000W/71mm 2000W/71mm 2000W/71mm

Kairioji priekinė – kaitinimo zona Greitasis degiklis Greitasis degiklis Greitasis degiklis Greitasis degiklis Greitasis degiklis

Kairioji priekinė – galia/skersmuo 3000W/102mm 3000W/102mm 3000W/102mm 3000W/102mm 3000W/102mm

Dešinioji priekinė – kaitinimo zona Pusiau greitasis degiklis Pusiau greitasis degiklis Pusiau greitasis degiklis Pusiau greitasis degiklis Pusiau greitasis degiklis

Dešinioji priekinė – galia/skersmuo 2000W/71mm 2000W/71mm 2000W/71mm 3000W/102mm 2000W/71mm

Kepimo padėklų laikikliai
2 ištraukiami su 

grotelėmis
Lieti laikikliai

Kepimo padėklai
1 juodo emalio riebalų 

surinkimo; 
2 juodo emalio kepimo

2 juodo emalio kepimo 2 juodo emalio kepimo 2 juodo emalio kepimo
1 aliumininis kepimo; 

1 juodo emalio kepimo

Grotelės 1 chromuotos 1 chromuotos 1 chromuotos 1 chromuotos 1 chromuotos

Priedai
2 ištraukiami su 

grotelėmis

Aukštis (mm) 850 850 850 850 850

Plotis (mm) 500 500 500 500 500

Gylis (mm) 600 600 600 600 600

GAMINIMAS viryklės su dujine kaitlente
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Modelis EKG 511111X EKG 511110W

Ypatybės

Laikmačio funkcijos

Orkaitės termostatas

Kepintuvo funkcijos

Sukamasis iešmas

Orkaitės apšvietimas

Stalčius puodams sudėti

Viryklės dangtis

Dujų nuotėkio apsauga paviršiuje

Elektrinis paviršiaus uždegimas

Elektrinis orkaitės uždegimas

Techniniai duomenys

Spalva Nerūdijančio plieno Balta

Kaitlentė Dujinė Dujinė

Orkaitė Dujinė Dujinė

Laikmačio tipas Mechaninis Mechaninis

Energijos klasė

Orkaitės tūris (l) 59 59

Triukšmo lygis dB(A) 47

Bendra elektros galia (W) 15 20

Didžiausia dujų galia (W) 10700 10700

Kepintuvo galia (W) 1900 1900

Kairioji galinė – kaitinimo zona Degiklis Degiklis

Kairioji galinė – galia/skersmuo 1000W/55mm 1000W/55mm

Dešinioji galinė – kaitinimo zona Pusiau greitasis degiklis Pusiau greitasis degiklis

Dešinioji galinė – galia/skersmuo 2000W/71mm 2000W/71mm

Kairioji priekinė – kaitinimo zona Greitasis degiklis Greitasis degiklis

Kairioji priekinė – galia/skersmuo 3000W/102mm 3000W/102mm

Dešinioji priekinė – kaitinimo zona Pusiau greitasis degiklis Pusiau greitasis degiklis

Dešinioji priekinė – galia/skersmuo 2000W/71mm 2000W/71mm

Kepimo padėklų laikikliai

Kepimo padėklai
1 aliumininis kepimo; 

1 juodo emalio kepimo
1 aliumininis kepimo; 

1 juodo emalio kepimo

Grotelės 1 chromuotos 1 chromuotos

Priedai

Aukštis (mm) 850 850

Plotis (mm) 500 500

Gylis (mm) 600 600
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Modelis EMC 28950S EMS 21400S EMS 21400W EMS 21200W

Ypatybės

Duonos kepimas

Konvekcija

Kepintuvas

Mikrobangos

Mikrobangos + konvekcija

Mikrobangos + kepintuvas

Atitirpinimas

Funkcijos rodmuo ekranėlyje

Taupusis režimas: persijungusi į laukimo būseną, nenaudoja energijos 

Sukamosios lėkštės grąžinimo į vietą funkcija

Vaikų saugos užraktas

Techniniai duomenys

Spalva Sidabrinė Sidabrinė Balta Balta

Galios lygiai 5 11 11 6

Sukamosios lėkštės skersmuo (mm) 315 270 270 270

Naudingas tūris (l) 28 21 21 21

Triukšmo lygis dB(A) 60 60 60 60

Mikrobangų galia (W) 900 800 800 800

Kepintuvo galia (W) 1100 1000 1000

Priedai

Tefloninis indas duo-
nai kepti su minkytuvu, 

dvipusis matavimo 
šaukštas, matavimo 
indas, kepamosios 

grotelės

Kepamosios grotelės Kepamosios grotelės

Aukštis (mm) 323 287 287 287

Plotis (mm) 520 485 485 485

Gylis (mm) 474 422 422 422

GAMINIMAS mikrobangų krosnelės
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Modelis EMM 21150S EMM 21150W EMM 21000W

Ypatybės

Kepintuvas

Mikrobangos

Mikrobangos + kepintuvas

Atitirpinimas

Funkcijos rodmuo ekranėlyje

Taupusis režimas: persijungusi į laukimo būseną, nenaudoja energijos 

Sukamosios lėkštės grąžinimo į vietą funkcija

Vaikų saugos užraktas

Techniniai duomenys

Spalva Sidabrinė Balta Balta

Galios lygiai 11 11 5

Sukamosios lėkštės skersmuo (mm) 270 270 270

Naudingas tūris (l) 21 21 21

Triukšmo lygis dB(A) 60 60 60

Mikrobangų galia (W) 800 800 800

Kepintuvo galia (W) 1000 1000

Priedai Kepamosios grotelės Kepamosios grotelės

Aukštis (mm) 287 287 287

Plotis (mm) 485 485 485

Gylis (mm) 422 422 422
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Modelis EMS 20400S EMS 20400K EMS 20400W EMS 20405X EMS 2105S EMS 20200W

Ypatybės

Kepintuvas

Mikrobangos

Mikrobangos + kepintuvas

Atitirpinimas

Funkcijos rodmuo ekranėlyje

Taupusis režimas: persijungusi 
į laukimo būseną, nenaudoja 
energijos 
Sukamosios lėkštės grąžinimo į 
vietą funkcija

Vaikų saugos užraktas

Techniniai duomenys

Spalva Sidabrinė Juoda Balta Nerūdijančio plieno Sidabrinė Balta

Galios lygiai 5 5 5 5 5 5

Sukamosios lėkštės skersmuo 
(mm)

270 270 270 245 270 270

Naudingas tūris (l) 21 21 21 20 21 21

Triukšmo lygis dB(A) 60 60 60 60 60 60

Mikrobangų galia (W) 800 800 800 800 800 800

Kepintuvo galia (W) 1000 1000 1000 1000

Priedai Kepamosios grotelės Kepamosios grotelės Kepamosios grotelės Kepamosios grotelės

Aukštis (mm) 287 287 287 280 282 287

Plotis (mm) 485 485 485 461 470 485

Gylis (mm) 410 410 410 373 377 410

GAMINIMAS mikrobangų krosnelės        
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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 mąs-
tome, kokius prietaisus sukurti, kad pirkėjai rastų tai, ko iš tiesų nori ir 
ieško.
Taip rūpinantis ir pasitelkiant įžvalgą gimsta žmonėms reikalingos nau-
jovės. 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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