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Jau prieš 90 metų Electrolux įrenginėjo
prestižiškiausių restoranų virtuves
visame pasaulyje. Ir šiuo metu esame 
vienintelis prekės ženklas, turintis išsamų 
namams skirtų prietaisų asortimentą, tokį, 
kokį naudoja tikri profesionalai.

Electrolux patirtis teikiant gaminius
restoranams, pavyzdžiui, New York Eataly
arba Metropole Hotel Venice, leido 
sukurti naują gaminių asortimentą – mūsų 
gaminiai efektyvūs, funkcionalūs, sukurti ir 
išbandyti profesionalų.

Šiandien savo namuose galite pasinaudoti 
visomis galimybėmis be jokių vaizduotės 
apribojimų.

MŪSŲ

PATIRTIS





MŪSŲ

ŽALIOJI DVASIA

Pagarba aplinkai yra genetiniame
Electrolux kode. Jau 90 metų pirmaujame 
naujovių bei dizaino srityje ir kuriame 
gaminius su pagarba aplinkai.

Tai patvirtina dešimtmečius trunkantis 
įsipareigojimas ne tik kuriant gaminius, 
bet ir darant juos efektyvius ir veiksmingus 
gamybos procesuose. Siekiame padidinti 
žaliosios dvasios suvokimą ir informuoti 
visuomenę apie sąmoningo pasirinkimo 
svarbą.

Tai integruotas požiūris, kuriuo 
vadovaujamės visuose gaminio gyvavimo 
ciklo etapuose – nuo gamybos iki 
atidavimo perdirbti. Mūsų tikslas yra 
rūpintis aplinka.

MISIJOJE – 



Now You’re Cooking yra tarsi mantra, sukurta
įkvėpti klientų kūrybiškumą virtuvėje naudojant 
receptus, užtikrinančius lengvą gaminimą ir 
puikius rezultatus.

Now You’re Cooking yra virtuvės ir maisto 
gamybos vadovas, jis atnaujinamas internetu 
ir padeda jums paruošti mėgstamiausius 
patiekalus. Daugiau nei 20 receptų vaizdo 
įrašų skirta sukurti įspūdingiausius gaminius.

Tai naujas būdas gaminti maistą ir išreikšti
kūrybingumą, naudojant išmanųjį telefoną, 
planšetinį arba nešiojamąjį kompiuterį. 

Be to, gausi bendruomenė, įkvėpta šio 
tinklaraščio, nuolatos keičia bei tobulina 
pateiktus receptų vaizdo įrašus ir maistui ruošti 
naudoja mažuosius Electrolux prietaisus.

Pajauskite įkvėpimą pasaulyje, kuriame 
vienintelė riba yra jūsų vaizduotė.

PAJAUSKITE

su NOW YOU’RE COOKING

ĮKVĖPIMĄ



www.nowyourecooking.tumblr.com
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Per kviestinę vakarienę savo draugams 
patiekite geriausias trinto ledo Margaritas 
ir glotnią it šilkas sriubą. Electrolux pristato 
Masterpiece Collection® – naują galingų 
mažųjų virtuvės prietaisų asortimentą, sukurtą 
ekspertinių žinių, gautų kuriant profesionalią 
įrangą geriausiems pasaulio virtuvės šefams, 
pagrindu. Kolekcijoje rasite trintuvą, virtuvinį 
kombainą ir maišytuvą.

Electrolux, mokydamasi iš geriausių
pasaulio virtuvės šefų ir dirbdama su jais, 
įgijo patirties bei žinių ir panaudojo jas 
kurdama šios modernios linijos prietaisus. 
Jie skirti klientams, norintiems namuose 
gaminti taip, kaip tai daro profesionalai. 
Masterpiece kolekcija pasižymi unikaliomis 
technologijomis, pavyzdžiui,
PowerTilt® tolygesniems trynimo rezultatams 
užtikrinti ir TruFlow® Pro, kad galėtumėte 
greitai mėgautis preciziškai glotnia kremine 
patiekalo tekstūra. Šios naujovės pagrįstos 
daugybe tyrimų ir testavimo profesionalų 
virtuvėse metų patirtimi. 

KOLEKCIJA
 MASTERPIECE
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Technologija Ultra PowerTilt® 
glotniausios kreminės tekstūros rezultatams pasiekti

MASTERPIECE 

ESB 9300 

TRINTUVAS
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TECHNOLOGIJA IR EFEKTYVUMAS

Spalva Blizgi sidabro 

Technologija PowerTilt® 

Galia (W) 1 200

Medžiaga Nerūdijantysis 
plienas 

Valdymo skydelis Taip

Kintamas greitis Taip

Turbo funkcija Taip

Švelnus paleidimas Taip

Ledo smulkinimas Taip

Glotnučiai Taip

Sriubos Taip

Gėrimai Taip

Užprogramuojamas laikas Taip 002 437

MASTERPIECE  
TRINTUVAS

PowerTilt® technologijai 
naudojamas optimalus 
titanu dengtų peilių, 
preciziškai išlenkto indo ir 
galingo variklio derinys. 
Kartu šios dalys sumaišo 
ingredientus tolygiau nei 
kada nors anksčiau.

Peiliai dengti titanu – 
trys peiliai turi šešis 
skirtingus pjovimo kraštus, 
kad galėtumėte atlikti 
sunkiausius darbus. Titano 
danga užtikrina, kad 
peiliai ilgiau išliktų aštrūs.

2,2 l išlenktas indas – 
pakankamai didelės 
talpos dideliems kiekiams. 
Patvarus ir atsparus 
įbrėžimams, todėl galima 
naudoti karštoms sriuboms 
ir padažams.

TurboBoost variklis –
1 200 W galia leidžia 
trinti ledą, ruošti 
glotnučius ir padažus 
tikrai lengvai, naudojant 
papildomą galią patiems 
sudėtingiausiems darbams.
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Unikali PowerTilt® technologija – puikaus maisto ruošimo paslaptis

MASTERPIECE 

EFP9300

VIRTUVINIS
KOMBAINAS 
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PowerTilt® technologijai 
naudojamas optimalus tita
nu dengtų peilių, preciziškai 
išlenkto indo ir galingo 
variklio derinys. Kartu šios 
dalys tarnauja tam, kad 
ingredientai būtų sumaišyti 
kaip niekad tolygiai.

4,2 l ir 2,2 l pakreipiami 
indai gana dideliems 
kiekiams. Patvarūs ir 
atsparūs įbrėžimams, todėl 
galima naudoti karštoms 
sriuboms ir padažams.

Titanu dengti peiliai. 
Tiksliai pjaustykite, 
kapokite, smulkinkite 
kubeliais. Titano danga 
užtikrina, kad peiliai ilgiau 
išliktų aštrūs.

Indukcinis 1 200 W galios 
Turbo Boost variklis 
padeda įveikti sunkiausias 
užduotis, nes didesnė 
prietaiso galia taupo jūsų 
jėgas.

TECHNOLOGIJA IR EFEKTYVUMAS

Spalva Blizgi sidabro 

Technologija Unique PowerTilt® technologija

Galia (W) 1 200 W Turbo Boost indukcinis variklis

Medžiaga Nerūdijantysis plienas 

3 iš anksto nustatytos reguliuojamo 
greičio funkcijos

(ledo smulkinimas, impulsinis veikimas, 
glotnučiai) su indikacine lempute

Bepakopis greitis Taip

Titanu dengti peiliai 2

Indaplovėje plaunamas indas 
ir priedai Taip

MASTERPIECE  
VIRTUVINIS KOMBAINAS 
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Unikali TruFlow® Pro technologija 
glotniausios kreminės tekstūros rezultatams pasiekti

MASTERPIECE 

ESTM 9500

RANKINIS MAIŠYTUVAS

20



RANKINIS MAIŠYTUVAS
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TECHNOLOGIJA IR EFEKTYVUMAS

Spalva Blizgi sidabro

Technologija TruFlow® Pro

Variklio galia (W) 700

Medžiaga Nerūdijantysis plienas 

Kintamas greitis Taip

Turbo funkcija Taip

Švelnus paleidimas Taip

MASTERPIECE  
RANKINIS MAIŠYTUVAS 

TruFlow® Pro technologijai 
naudojamas optimalus titanu 
dengtų peilių, preciziškai 
sukurtos maišymo galvutės 
ir galingo variklio derinys. 
Kartu šios dalys tarnauja 
tam, kad ingredientai būtų 
sumaišyti kaip niekad 
tolygiai.

Trys titanu dengti peiliai. 
Trys optimaliu kampu 
pjovimo galimybės ir 
titano danga užtikrina, 
kad peiliai ilgiau išliktų 
aštrūs.

Turbo Boost variklis – 700 W 
kintamo greičio variklis 
prisitaiko prie bet kokio maisto 
ruošimo, o Turbo režimas 
visus sunkius darbus padaro 
ypač lengvus.

Priedai: 1 l mažas smulkinimo indas, 
kuris puikiai tinka padažams, 
dažiniams ar užtepėlėms ruošti ir 
dviejų šluotelių konstrukcija, kuri 
plakant užtikrina kreminę ir tolygią 
tekstūrą.22
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2012 metais sukūrėme paprastą kokteilio 
Margarita receptą ir Tumblr puslapį su gražiomis jo 
nuotraukomis. Kas galėjo patikėti, kad šis tinklaraštis 
taps toks populiarus? Šiandien jau turime apie 2 
milijonus sekėjų. 

Einant mėnesiams, receptų kolekcija didėjo.
Išbandyti nauji produktai ir ingredientai.
Mėnesiai greitai virto metais, ir štai mes jau
turime šimtus receptų, interaktyvių vaizdo įrašų ir
trijų dienų trukmės tiesiogiai transliuojamą renginį. 
Paprastai tariant, Now You’re Cooking įgyvendino 
mūsų nuostabiausias svajones, susijusias su šios 
platformos ateitimi ir jos populiarumu. Tačiau, kad 
ir kokia didelė ji tapo, niekuomet nenutolo nuo 
svarbiausios idėjos: kurti tikrą, iš tiesų skanų maistą 
ir parodyti, kaip paprastais veiksmais galima 
patobulinti savo kasdienybę.

Norėdami tuo pasidžiaugti, galite paprašyti 
mūsų atsiųsti puikią maisto gaminimo knygą ir 
pasiimti savo Now You’re Cooking PDF, laikomą 
skaitmeninėje knygų lentynoje ir naudojamą 
kasdieniame gyvenime.

Tikimės, kad tai suteiks jums įkvėpimo kiekvieną 
dieną gaminant maistą, o dar svarbiau – padarys 
jus laimingus. 

Pradėkime gaminti!
www.nowyourecooking.tumblr.com

 NOW YOU’RE 
COOKING
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ŽIŪRĖKITE DAUGIAU RECEPTŲ
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Pusryčių užtepėlė su šalavijų sėklų 
pudingu, skrebučiu ir kava
Stebėkite! Protingiausias atradimas po skrudintuvo ir riešutų sviesto! Sveikas 
atvykęs į Now You’re Cooking, mielas šalavijų sėklų pudinge. Dėl tavęs alkani 
žmonės visame pasaulyje gali gauti du geriausius dalykus (nes dažnai gaminama 
iš vakaro) ir šeštadienio pusryčių jausmą niūrų antradienio rytą.

Ingredientai (2 porcijoms)

Anakardžių pienas
• 150 g mirkytų anakardžių
• 750 g vandens

Šalavijų sėklų pudingas
• 125 g šaldytų mėlynių
• Žiupsnelis maltos vanilės
• 3 šaukštai džiovintų kokosų, nesaldintų
• 3 šaukštai šalavijų sėklų
• 240 ml namuose pagaminto anakardžių 

pieno
• Granatų sėklos 
• Kokosų drožlės
• Šviežios mėtos

Migdolų užtepėlė
• Migdolai
• Druska

Skrebutis
• 2 riekės ruginės duonos
• 1 obuolys

Kaip gaminti

Anakardžių pienas
1. Palikite anakardžius mirkti per naktį. 
2. Į pastatomą trintuvą įdėkite vieną dalį 

anakardžių ir įpilkite tris dalis vandens. 
Įberkite žiupsnelį druskos.

3. Nukoškite riešutų pieną koštuvu.

Šalavijų sėklų pudingas
4. Į stiklinį indą sudėkite uogas, kokosų 

gabalėlius, šalavijų sėklas ir vanilę. 
5. Ant mišinio užpilkite anakardžių pieno. 

Kelioms valandoms padėkite į šaldytuvą.
6. Kai bus paruošta, ant šalavijų sėklų pudingo 

uždėkite granatų sėklų, kokosų drožlių ir 
šviežių mėtų.

Užtepėlė
7. Kapokite migdolus su žiupsneliu druskos, kol 

gausite kreminę pastą.

Skrebutis
8. Paskrudinkite ruginę duoną.
9. Perpjaukite obuolį per pusę.
10. Užtepkite migdolų užtepėlės ant skrebučio ir 

papuoškite obuolio puselėmis. 
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Migdoliniai blyneliai su 
šilauogių padažu
Pirmieji blyneliai nebuvo pagaminti pigioje užkandinėje kažkur Amerikos 
pakrantėje, kaip galėjote pagalvoti. Iš tiesų jų istorija siekia 1497 m. pr. 
Kr. – jie buvo rasti senoviniame kape Kairo apylinkėse. Ant sienos buvo 
pavaizduota kovojančių žmonių grupė. Profesionaliai nuvalius dulkes, 
paaiškėjo, dėl ko jie kovėsi. 
Dėl paskutinio blynelio.

Ingredientai (12 blynelių)

Blyneliai
• 625 ml vandens
• 70 g neapdorotų migdolų
• 1 obuolys
• 1 šaukštas sėmenų
• 300 g nesijotų kviečių miltų
• 1,5 šaukšto kepimo miltelių
• 0,5 arbatinio šaukštelio jūros 

druskos
• 0,5 arbatinio šaukštelio malto 

cinamono
• Kokosų aliejaus kepti

Uogienė
• 100 g šilauogių
• 2 šaukštai aliejinės kopūstpalmės 

uogų
• 2 arbatiniai šaukšteliai medaus
• 75 g migdolų
• 140 g grietinėlės

Kaip gaminti

Blyneliai
1. Į trintuvą supilkite vandenį, sudėkite migdolus 

bei obuolį ir trinkite vieną minutę vidutiniu 
greičiu.

2. Į indą sudėkite visus likusius ingredientus ir 
trinkite 30 sekundžių vidutiniu greičiu. Palikite 
tešlą 5 minutėms.

3. Įkaitinkite keptuvę ir riebalus. Įpilkite šiek tiek 
tešlos į įkaitintą keptuvę ir kepkite apytiksliai 
1 minutę arba kol blynelių paviršiuje atsiras 
burbuliukų, o apatinė pusė taps auksinės 
spalvos. 

4. Apverskite ir kepkite apytiksliai 30 sekundžių. 
Tą patį pakartokite su likusia tešla.

Uogienė
5. Rankiniu trintuvu sutrinkite šilauoges, 

aliejinės kopūstpalmės uogas ir šiek tiek 
medaus. Jei reikia, įpilkite šiek tiek vandens.

Riešutai
6. Sumalkite riešutus pastatomu trintuvu.

Grietinėlė
7. Šluotele suplakite grietinėlę.

Patiekti lėkštėje
8. Ant blynelių viršaus uždėkite uogienės, maltų 

riešutų, plaktos grietinėlės ir patiekite.
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Žaliavalgiškas riešutų sviestas, kakavos 
batonėliai ir virškinimą skatinanti žolelių arbata

Užkandžiavimas tarp valgių nėra blogas įprotis. Tačiau gali toks būti, jei skaičiuojate 
kalorijas. Tad tarp valgių norite ko nors saldaus, tačiau sveiko? Nebeieškokite nieko 
kito, nes yra šis gardus žaliavalgiškas batonėlis su gausybe maistingųjų supermaisto 
medžiagų. O ko atsigerti? Ką manote apie virškinimą skatinančią žolelių arbatą, kuri 
nuramina kūną ir sielą?

Ingredientai (12 batonėlių)

Žaliavalgiški batonėliai
• 35 šviežios datulės
• 3 šaukštai kokosų aliejaus
• 3 šaukštai riešutų sviesto
• 140 g saulėgrąžų sėklų
• 65 g moliūgų sėklų
• 3 šaukštai sezamų sėklų
• 3 šaukštai šalavijų sėklų
• 3 šaukštai kanapių sėklų
• 2 šaukštai žaliavalgiškos 

kakavos miltelių
• 2 šaukštai žaliavalgiškos 

kakavos pupelių
• 5–6 šaukštai bolivinės balandos 

sėklų
• 1 arbatinis šaukštelis vanilės 

miltelių
• Žiupsnelis druskos

Virškinimą skatinanti žolelių 
arbata

• 500 ml vandens
• 2 arbatiniai šaukšteliai ramunėlių 

arbatos
• 1 arbatinis šaukštelis pankolių 

sėklų
• 1 arbatinis šaukštelis vaistinės 

ožragės
• 2 šaukštai šviežių imbierų sulčių
• 1 arbatinis šaukštelis neapdoroto 

medaus

Kaip gaminti

Žaliavalgiški batonėliai
1. Į pastatomą trintuvą sudėkite saulėgrąžas, 

moliūgų bei kanapių sėklas ir stambiai 
susmulkinkite. Sukratykite mišinį į indą ir 
padėkite į šalį.

2. Į pastatomą trintuvą sudėkite datules, kokosų 
aliejų, riešutų sviestą ir maišykite dideliu 
greičiu iki vientisos masės. Sumaišykite su 
sėklų mišiniu, suberkite kakavos miltelius ir 
pupeles, bolivinių balandų sėklas, šalavijų 
sėklas, vanilės miltelius ir druską. Maišykite 
ranka, kol gausite vientisą masę.

3. Paskirstykite masę ant metalinės skardos ir 
suformuokite lygų paviršių.

4. Ant viršaus užbarstykite sezamų bei šiek tiek 
moliūgų sėklų ir padėkite skardą į šaldytuvą 
30 minučių, vėliau supjaustykite į batonėlius.

Virškinimą skatinanti žolelių arbata
5. Išspauskite šviežios imbiero šaknies sultis.
6. Užvirinkite vandenį.
7. Į arbatos koštuvą sudėkite pankolių sėklas, 

vaistines ožrages ir ramunėlių žiedus.
8. Sumaišykite su vandeniu dideliame inde ir 

palikite trims minutėms.
9. Įdėkite šiek tiek medaus ir patiekite mažuose 

puodeliuose.
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Šaltalankių glotnutis su 
kondensuotu pienu
Daugiau nei 12 šimtmečių žmonės naudojasi gydomosiomis šaltalankių 
savybėmis. Vitamino C juose 12 kartų daugiau nei apelsinuose. 
Net ir didysis Čingischanas tvirtino (gana teisingai), kad uogos padarė jo karius 
sveikesnius, stipresnius ir judresnius kovojant su priešais.

Ingredientai (6 porcijoms) 

• 100 g šaldytų šaltalankių
• 400 ml vanilinio jogurto
• 100 ml kondensuoto pieno
• 200 g šviežių braškių
• 100 g migdolų
• Citrinų sulčių

Kaip gaminti 

1. Nuplikykite migdolus.
2. Nupilkite vandenį, nuskalaukite migdolus po 

šaltu vandeniu ir pašalinkite jų luobeles.
3. Sudėkite šaldytus šaltalankius ir šviežias 

braškes.
4. Įdėkite vanilinio jogurto ir kondensuoto 

pieno.
5. Sudėkite migdolus be luobelių.
6. Maišykite ingredientus iki vientisos masės.
7. Pagardinkite citrinų sultimis.
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Assistent. Jūsų virtuvės žvaigždė. Retro 
dizainas ir platus spalvų pasirinkimas 
– Electrolux virtuvės kombainas yra 
funkcionalus ir puikiai virtuvėje  
atrodantis prietaisas.

Įvairūs priedai ir skirtingi greičio lygiai 
garantuoja efektyvumą, puikiai tinkantį 
namų virtuvės šefams. Jo metalo korpusas 
užtikrina ilgalaikį patvarumą. Visi modeliai 
turi plaktuvą, šluotelę ir minkymo įrankį, du 
nerūdijančiojo plieno indus ir nuo aptaškymo 
apsaugantį dangtį. Visa tai padeda jums 
paruošti mėgstamiausius patiekalus ir palieka 
laiko jūsų hobiams.

Siekiant užtikrinti didesnį patogumą, visi 
priedai parduodami atskirai. Rinkinį papildo 
mėsos malimo, pjaustymo ir greito smulkinimo 
įrankiai, kad galėtumėte ruošti šviežius 
makaronus!

Assistent sudėtingiausius ir daug pastangų 
reikalaujančius darbus paverčia labai 
lengvais.

ASORTIMENTAS
ASSISTENT
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Jūsų kulinarinio pasaulio širdis – nuo savaitinių kepinių iki šventinių sezoninių vaišių.

ASSISTENT

EKM4000

VIRTUVĖS PRIETAISAS
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ASSISTENT EKM4000 EKM4300

Spalva Arbūzo raudona Juoda

Galia (W) 1 000 1 000

Medžiaga Aliuminis ir nerūdijantysis 
plienas

Aliuminis ir nerūdijantysis 
plienas

Greičio lygis 10 10

Pagrindinio indo talpa, l 4,8 4,8

Antrinio indo talpa, l 2,9 2,9

Planetinis judėjimas Taip Taip

Nuo aptaškymo apsaugantis 
dangtis Taip Taip

Plaktuvas Taip Taip

Tešlos minkymo įrankis Taip Taip

Šluotelė Taip Taip

Indo apšvietimas baltu šviesos 
diodo apšvietimu Taip Taip

Įtampa 220–240 220–240

Dažnis, Hz 50 50

Greitis, sūk./min. 38–211 38–211

Bendrasis svoris, kg 9,27 9,27

VIRTUVĖS PRIETAISAS

+ 
PAPILDOMAS 
2,9 L TALPOS 

INDAS

Pakuotėje yra 1 4,8 l talpos indas ir 
+ PAPILDOMAS 2,9 l talpos INDAS.

Integruota šviesos diodų lemputė, kad 
aiškiau matytumėte ruošiamą maistą. 

10 greičių puikiems rezultatams – nuo tešlos
minkymo iki grietinėlės plakimo.
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Arbūzo raudona 
EKM4000

Juoda
EKM4300

Įrankis 
tešlai maišyti

Plaktuvas  
minkštai tešlai 
maišyti

Šluotelė 
kremui 
suplakti 

Pateikiami su visais gaminiais kaip standartiniai PRIEDAI

Priedai

Spagečių pjaustymo 
įrankis (PRIEDAS PSC)

Makaronų 
gaminimo įrankis
(PRIEDAS PR)

Tagliatelle makaronų 
pjaustymo įrankis 
(PRIEDAS PTC)

Greito pjaustymo ir 
tarkavimo įrankis

Mėsos malimo 
įrankis

VIRTUVĖS PRIETAISAS
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PRIEDAS PRIEDAS ES
Greito 
pjaustymo
ir tarkavimo 
įrankis

PRIEDAS MG
Mėsos malimo 
įrankis

PRIEDAS PR
Makaronų 
gaminimo 
įrankis

PRIEDAS PTC
Juostinių 
makaronų 
pjaustymo 
įrankis

PRIEDAS PSC 
Spagečių 
pjaustymo 
įrankis

EKM4000 Pasirinktinis Pasirinktinis Pasirinktinis Pasirinktinis Pasirinktinis

EKM4300 Pasirinktinis Pasirinktinis Pasirinktinis Pasirinktinis Pasirinktinis

•  Įvairūs priedų komplektai parduodami 
atskirai. Galima įsigyti šiuos: mėsos malimo 
įrankį, greito pjaustymo ir tarkavimo 
įrankį, makaronų vyniojimo įrankį, juostinių 
makaronų ir spagečių pjaustymo įrankį.

•  Makaronų gaminimo priedai yra 
lengvai ir greitai naudojami. Ritinėliai yra 
pagaminti iš lydyto aliuminio, siekiant 
išvengti kenksmingųjų medžiagų maiste.  
Grandikliai ir atskiriančios šukutės   
padeda lengvai atskirti masę.
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EKM4000 EKM4100 EKM4200 EKM4300

Assistent

Spalva Arbūzo raudona Kiaušinio lukšto 
matinė balta Blizgi juoda Blizgi juoda

Galia 1 000 W 1 000 W 1 000 W 1 000 W

Įtampa 220–240 V 220–240 V 220–240 V 220–240 V

Dažnis (Hz) 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Standartiniai įrankiai (šluotelė, plokščias 
plaktuvas, tešlos maišytuvas) Taip Taip Taip Taip

Apsauginis gaubtas Taip Taip Taip Taip

Laido ilgis 1,25 1,25 1,25 1,25

Greičiai 10 10 10 10

Indai 4,8 l + 2,9 l 4,8 l + 2,9 l 4,8 l + 2,9 l 4,8 l + 2,9 l

Papildomi priedai
Komplekte yra salotų 

pjaustyklė + mėsos 
malimo įrankis

Komplekte yra salotų 
pjaustyklė + mėsos 

malimo įrankis

Komplekte yra salotų 
pjaustyklė + mėsos 

malimo įrankis

Komplekte yra salotų 
pjaustyklė + mėsos 

malimo įrankis
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EKM4500 EKM4600

Tamsiai mėlyna Sidabrinė

1 000 W 1 000 W

220–240 V 220–240 V

50 Hz 50 Hz

Taip Taip

Taip Taip

1,25 1,25

10 10

4,8 l + 2,9 l 4,8 l + 2,9 l

Komplekte yra salotų 
pjaustyklė + mėsos 

malimo įrankis

Komplekte yra salotų 
pjaustyklė + mėsos 

malimo įrankis

EKM4800 EKM4810 EKM4900

 Lagūnos mėlyna Karališka violetinė Alfa bronzinė

1 000 W 1 000 W 1 000 W

220–240 V 220–240 V 220–240 V

50 Hz 50 Hz 50 Hz

Taip Taip Taip

Taip Taip Taip

1,25 1,25 1,25

10 10 10

4,8 l + 2,9 l 4,8 l + 2,9 l 4,8 l + 2,9 l

910280465 910 280 467 910280469



Expressionist kolekcija atveria naują
skyrių kulinarijos istorijoje.

Įkvėpta profesionalams skirto asortimento,
Expressionist kolekcija gali patenkinti 
reikliausius klientų poreikius. Dizainas 
plastiškas, elegantiškas ir rafinuotas. Paga
minta iš nerūdijančio plieno nepamiršus 
funkcionalumo bei efektyvumo. Skirta 
padėti jums atsiskleisti virtuvėje.
 
Vandens virdulys yra labai elegantiškas, 
tinkantis ir standartinėse, ir aukščiausio 
lygio virtuvėse. Jis taip pat dera prie jūsų 
pagrindinių prietaisų spalvų ir dizaino 
maisto gaminimo erdvėje.  

Kavos filtro laikmatis, valdomos 
temperatūros elektrinis indas ir likusio laiko 
skaitiklis ant skrudintuvo yra pritaikymo 
savo poreikiams sinonimai.

Expressionist Collection™

KOLEKCIJA
 EXPRESSIONIST
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SU TruFlowTM TEŠLOS MAIŠYTUVU

EXPRESSIONIST COLLECTION™

Kepkite šviežią duoną savo namuose

VIRTUVĖS KOMBAINAS
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VIRTUVĖS KOMBAINAS
Paslaptis yra Professional TruFlow™ tešlos maišytuvas ir universalių 
priedų asortimentas, leidžiantys lengvai pagaminti skanesnę duoną, 
pyragaičius ir pyragus.

VIRTUVĖS MAŠINA EKM7300

Spalva nerūdijančiojo plieno

Du nerūdijančiojo plieno indai (XL 5,7 l) ir nuo aptaškymo apsaugantis dangtis

Profesionalus tešlos kablys TruFlow™ skirtas puikiems rezultatams pasiekti ir neleidžiantis 
tešlai prilipti prie įrankio

Aliuminiu dengtas plaktuvas sunkiai masei

Įprastas plaktuvas, padengtas aliuminiu

Nerūdijančiojo plieno ištrinti šluotelė

One Click™ – lengvai užfiksuokite plaktuvus

Priekinė jungtis skirta kitiems priedams naudoti

Nuo aptaškymo apsaugantis dangtis

10 greičių (42–192 sūk./min.), mėlyno šviesos diodo apšvietimas

Indo apšvietimas baltu šviesos diodo apšvietimu

1,5 m ilgio laidas su laikyti skirta vieta

Tik 9,02 kg

Galia 1 000 W

Su dviem ypač 
dideliais 5,7 l 
talpos indais – 
jokiam ingredientui 
nepritrūksta vietos.

Lengva OneClick™ 
prijungimo sistema.

Puikūs rezultatai – 
nuo duonos tešlos iki 
plaktos grietinėlės – ir 
10 greičių pasirinkimas.

Virtuvės mašina 
yra dalis Expressionist 
Collection™.
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SU SMART SENSE  
DIGITAL TIMER™

EXPRESSIONIST COLLECTION™

Tiksliai apskaičiuotas skrudinimas

SKRUDINTUVAS
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SKRUDINTUVAS  
SU SMART SENSE DIGITAL TIMER™
•  Skrudinimas pagal asmeninius 

poreikius ir reguliuojamas sekundėmis

•   Skrudinimo valdymas atgalinės 
atskaitos laikmačiu

•  Išimama trupinių surinkimo lėkštutė

•   Lift and Check™ leidžia sustabdyti 
skrudinimą, skrudinti ir tęsti valdymą 
iš naujo nepaleidus laikmačio

•   DigitalVision LCD™ plataus matymo 
kampo ekranas

SKRUDINTUVAS EAT7800

Skrudinimas, skaičiuojamas sekundžių tikslumu

LCD DigitalVision™ laikmatis su atgalinio laiko skaičiavimo laikmačiu, kad tiksliai
žinotumėte, kiek laiko liko

Lift and Check™ funkcija su skaitmeniniu pristabdymu skrudinimui kontroliuoti

Kaitinimo ir atšildymo funkcija

XL angos visų tipų duonai

Bandelių laikiklis

7 skrudinimo nustatymai

Išimama trupinių lėkštutė, kad galėtumėte lengvai valyti

Automatinis duonos centravimas

Šiluminė izoliacija

1 m ilgio laidas

Laido laikymo vieta

Korpusas su nerūdijančiojo plieno apdaila

Spalva nerūdijančiojo plieno

Galia 980 W

Su Smart Sense digital timer™ 
tiksliai žinote, kada jūsų skrebutis 
paruoštas.

Patvarią išimamą 
trupinių lėkštutę lengva 
valyti.

Lengvai valoma vidinė erdvė 
su skystųjų kristalų ekranu 
ir norimo apskrudinimo 
programų galimybėmis 
Darkness Selector™.

Pakartotinio kaitinimo, 
atšildymo ir Lift and Check™ 
funkcijos leidžia jums ruošti 
puikius skrebučius.
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SKAITMENINIS
EXPRESSIONIST COLLECTION™

su SmartSense™ temperatūros pasirinkimo galimybe

 VANDENS VIRDULYS 
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VANDENS VIRDULYS
SU SMARTSENSE™ TEMPERATŪROS 
PASIRINKIMO GALIMYBE

ELEKTRINIS VIRDULYS EEWA7800

Spalva nerūdijančiojo plieno

Skaitmeninis temperatūros valdymas (50°, 60°, 70°, 75°, 80°, 85°, 90°, 95° ir 100°)

OneCupTurbo™ funkcija – greito užvirinimo sistema

Skystųjų kristalų ekranas HighContrast™

Temperatūros rodymas realiuoju laiku

Funkcija temperatūrai palaikyti ilgiau nei 40 minučių (žemiau nei 100 °C)

Vandens lygio indikatorius litrais (1,7 l)

Dangčio atidarymas viena ranka mygtuku

Nuo lašėjimo apsaugota konstrukcija

Išimamas kalkių filtras

Automatinis išjungimas: užvirus, nukėlus nuo pagrindo ir nesant vandens

Šiluminė izoliacija

360 laipsnių kampu pasukamas pagrindas

0,75 m ilgio laidas su laikyti skirta vieta

Ekrano išjungimo režimas energijai taupyti

Korpusas ir pagrindas su nerūdijančiojo plieno apdaila

Galia 2 400 W

Automatinis išjungimas po kelių 
sekundžių vandeniui užvirus One 
Cup turbo boil funkcija.

Savo mėgstamiausiai arbatai pasirinkite 
tinkamiausią temperatūrą naudodami 
SmartSenseTM temperatūros valdymą – 
skystųjų kristalų ekrane matykite realią 
temperatūrą.

1,7 l talpos virinimo indas, skystųjų 
kristalų ekrane matysite realią 
temperatūrą.
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 SU UNIKALIU TASTE 
INTENSITY SELECTOR™

EXPRESSIONIST COLLECTION™

Puikus skonis jūsų dieviškoms akimirkoms su kava

KAVAVIRĖ
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KAVAVIRĖS
SU UNIKALIU 
TASTE INTENSITY SELECTOR™

KAVAVIRĖS SU FILTRAIS EKF7900

Spalva nerūdijančiojo plieno

Parinkiklis Aroma Strength™

Nuolatinis aukso spalvos filtras

Programuojamas skystųjų kristalų ekranas Highcontrast™

Integruotas nuimamas vandens indas su PureAdvantage™ vandens filtru

Karščiui atsparus nerūdijančiojo plieno indas

Talpa 1,65 l (12 puodelių)

ProBrew™ sistema

Automatinis išjungimas po 40 minučių

Nuo lašėjimo apsauganti sistema

Automatinė kalkių pašalinimo funkcija

Matavimo šaukštelis

Ekrano išjungimo režimas energijai taupyti

Galia 1 080 W

Aprašymas Vandens filtras intensyvesniam skoniui

Kiekis dėžėje 3 vnt.

Pavadinimas EPAF3

PureAdvantage™ vandens filtras

Tinkamas kavos mišinys su jūsų 
Taste Intensity Selector™.

Pabuskite ir mėgaukitės 
šviežios kavos puodeliu 
naudodami programuojamą 
laikrodį.

Dar geresnis kavos skonis 
naudojant Even spread water 
shower system™.
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SU PRIEDAIS
EXPRESSIONIST COLLECTION™

Išskirtinis maišymas naudojant mūsų profesionalų 
TruFlow® foot & turbo boost variklį 

RANKINIS 
MAIŠYTUVAS
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RANKINIS MAIŠYTUVAS 
SU PRIEDAIS
•  Titanu dengti TruFlow peiliai 
 didesniam patvarumui ir geresniems 

rezultatams užtikrinti

• Profesionalus kojelės ir variklio dizainas, 
nulemiantis tolygios ir aksominės tekstūros 
mišinį

•  Nuo taškymo apsaugota plieninė kojelė 
yra atspari įbrėžimams 

•  BPA simbolis nurodo, kad visose
 plastikinėse dalyse nėra BPA ir ftalatų

ESTM7500S

Titanu dengti dvigubi TruFlow peiliai geresniems rezultatams ir ilgesniam patvarumui

Profesionali pastatoma konstrukcija

Galingas 700 W variklis

Nesubraižomos konstrukcijos kojelę su apsauga nuo taškymo galima plauti indaplovėje

Vortex efektas tolygios konsistencijos ir aksominės tekstūros mišiniams

Turbo funkcija

Ergonomiška minkšta rankena

800 ml indas su neslystančiu pagrindu ir sandariu dangčiu

Plakiklis kiaušinių baltymams

Kapojimo įrankis vaisiams, žolelėms ir pan.

1,8 m ilgio laidas

Nerūdijančiojo plieno korpusas

Spalva nerūdijančiojo plieno

Puikūs maišymo rezultatai 
naudojant TruFlow® titanu 
dengtus peilius, kurie ilgiau 
išlieka aštrūs.

Platų pritaikymą puikiai užtikrina 
sandarus glotnučių plaktuvas, 
universalus kapojimo įrankis ir 
nerūdijančiojo plieno šluotelė 
glotniai it šilkas tekstūrai.

Papildoma Turbo funkcijos 
galia kietiems mišiniams plakti 
ir tolygesniems rezultatams 
užtikrinti.
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SU TruFlow® TITANO PEILIAIS

EXPRESSIONIST COLLECTION™

Geriausi kada nors pagaminti peiliai

TRINTUVAS
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TRINTUVAS
• Naudojant titanu dengtus peilius pasiekiami 

ypač puikūs maišymo rezultatai. Peilius taip 
pat galima lengvai išimti iš indo ir nuvalyti 

•  Karščiui atsparus stiklinis indas, atlaikantis 
iki 90 laipsnių siekiančią temperatūrą

•  Reguliuojamas greitis skirtingiems poreikiams

• Indaplovėje plaunamas indas 
 (išskyrus peilius)

• Automatinis išsijungimas po 30 minučių

• Platus gaminimo pasirinkimas naudojant 3 iš 
anksto nustatytas funkcijas (impulsinio veikimo, 
tolygaus veikimo bei ledo trynimo) ir kelis 
greičio lygius

• BPA simbolis nurodo, kad visose
 plastikinėse dalyse nėra BPA ir ftalatų

•  23 000 sūkių per minutę puikiai tinka 
 glotnučiams ruošti

Nuo karštų sriubų iki šaltų gėrimų 
– 1,65 l talpos karščiui atsparus 
stiklinis indas.

Paprastas naudojimas vienu 
spustelėjimu, 4 iš anksto nustatytos 
programos ir 900 vatų variklis.

Lengvai valomo dizaino nerūdijančiojo 
plieno korpusas ir plokščias mygtukų 
skydelis.

TRINTUVAS ESB7300S

Spalva nerūdijančiojo plieno

4 titanu dengti TruFlow™ nuimami peiliai 

3 iš anksto nustatytos funkcijos (impulsinio veikimo, tolygaus veikimo ir ledo trynimo) su 
apšvietimu

Pastovaus greičio reguliavimas

Karščiui atsparus 1,65 l talpos indas yra atsparus šilumos smūgiams ir 90 °C bei –40 °C 
temperatūroms

Indaplovėje plaunamas indas

Dozavimo indelis ingredientams įdėti

Galingas 900 W variklis

Nerūdijančiojo plieno pagrindas ir korpusas

Neslystančios kojelės

Lengvai valomas valdymo skydelis

Automatinis išsijungimas po 30 minučių

1,2 m ilgio laidas su laikyti skirta vieta

Titanu dengti peiliai, ilgiau išliekantys aštrūs

Gaminys tinka tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams naudotojams



www.nowyourecooking.tumblr.com

ŽIŪRĖKITE DAUGIAU RECEPTŲ

63



SVEIKAM IR LAIMINGAM 
GYVENIMUI

TRINTUVAS 
SPORTININKAMS
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Uždaromas indas, 
kad galėtumėte 

pasiimti kartu

Kreminės sriubos,
dažiniai ir padažai

Kavos ir
prieskonių malimo 

aparatas
Švieži glotnučiai

Galima įsigyti papildomų 
buteliukų: 
2 x 0,3 l 
Nedūžtantys be BPA 
tritano gėrimo buteliukai
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ESB2500 ESB7300S ESB2450

Trintuvai

Spalva Nerūdijančiojo plieno Nerūdijančiojo plieno Nerūdijantysis plienas

Galia 300 W 900 W 300 W

Indo medžiaga
Tritanas, 0,6 l 

(pakuotėje yra 2 
buteliukai)

Stiklinis, 1,7 l Tritanas, 0,6 l

Nuimami peiliai Taip Ne Taip

Pulsinis veikimas Taip Taip Taip

Peiliai 4 nerūdijančiojo plieno 4 padengti titanu
TruFlow peiliai 4 nerūdijančiojo plieno 

Greičiai 1 2 + 3 programos 1
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ESB2350 ESB5400BK ESB5700BK ESB7300S ESB9300

Balta Saldymedžio Saldymedžio ir sidabro Nerūdijantysis plienas Išlietas slegiant

451 W 700 W 700 W 900 W 1 200 W

Stiklinis, 1,5 l Stiklinis, 1,5 l Stiklinis, 1,5 l Stiklinis, 1,7 l Tritano, 2,2 l

Taip Taip Taip Ne Taip

Taip Taip Taip Taip Taip

4 nerūdijančiojo plieno 4 nerūdijančiojo plieno 4 nerūdijančiojo plieno 
TruFlow peiliai

4 titanu dengti TruFlow 
peiliai

6 titanu dengti TruFlow 
peiliai

3 5 8 2 + 3 programos 3 + 4 programos
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Jums patinka silpnai, vidutiniškai ar stipriai
apskrudinta duona? Naudodami kintamo 
lygio funkciją galite rinktis, kiek turėtų 
apskrusti skrebutis, daugiau niekada jo 
nesudeginsite. Kai kalbama apie patogumą 
ir funkcionalumą, šis skrudintuvas pranoksta 
visus. Be klasikinės skrudinimo funkcijos, 
taip pat galite atšildyti duoną. Tačiau šis 
daugiafunkcis skrudintuvas neapsiriboja vien 
tik duonos skrudinimu. Integruotas šildytuvas 
leidžia jums pašildyti kruasanus bei kitus 
kepinius ir pripildyti namus pačių maloniausių 
kvapų lyg kepyklėlėje už kampo.

KOLEKCIJA
 CREATIVE
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Šis 2 400 W virdulys sužavės
greičiu ir efektyvumu. Net gerokai
pripildytas, jis nevers jūsų laukti per ilgai. 
Nebevarkite dukart. Užvirinkite iki 1,5 l 
vandens. Maisto gaminimas turėtų būti
nereikalaujantis pastangų ir smagus. Šis 
virdulys leis kaip tikriems profesionalams 
virtuvėje vienu metu atlikti kelis darbus. 
Naudokite viena ranka nuspaudžiamą 
dangčio atidarymo mygtuką virduliui lengvai 
pripildyti. Nesijaudinkite, kad pamiršote 
išjungti virdulį. Šis virdulys leidžia jums 
susikoncentruoti ties kitais dalykais, nes 
sumaniai išsijungia trimis būdais: kai nukeliate 
virdulį nuo pagrindo, kai užverda vanduo ir 
kai virdulys įjungiamas be vandens.

Ankstyvas rytas, jūs einate į darbą, o vaikai 
– į mokyklą. Jūsų namuose gali pakvipti kava 
per labai trumpą laiką. Taip pat galite išlaikyti 
kavą šilumą palaikančiame inde ir suaktyvinti 
automatinį išjungimą, kad būtumėte tikrai 
saugūs ir nesijaudintumėte. 
Taste Intensity Selector™ (kavos stiprumo 
parinktis) leidžia mėgautis norimu skoniu.   
Dėl Pure Advantage™ vandens filtro kava 
bus fantastiškai skani.

www.nowyourecooking.tumblr.com

69



BŪKITE KŪRYBINGI 
VIRTUVĖJE 

CREATIVE COLLECTION

Apsauginė 
automatinio išjungimo 
funkcija – kad 
išeidami iš namų 
būtumėte ramūs

Lašėjimą 
sustabdanti funkcija

Nelimpanti 
kaitinimo plokštelė, 
kad galėtumėte 
lengvai valyti

1,4 l stiklinis indas 
(10 puodelių)

PureAdventage 
vandens filtras 

geresniam kavos 
skoniui 

Šilumos palaikymo 
funkcija

Su Taste intensity 
selector™ galite 
pasirinkti jums 
patinkantį kavos 
intensyvumą

KAVAVIRĖ

EKF5300
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EKF5300

BŪKITE KŪRYBINGI 
VIRTUVĖJE

CREATIVE COLLECTION

Pakartotinio šildymo ir 
atšildymo mygtukai

Integruotas 
bandelių šildytuvas. 
Kruasanams ir 
bandelėms šildyti

Kintamas 
ryškumo 

lygis su 
šviesos diodų 

apšvietimu
Išimama trupinių 
lėkštutė, kad būtų 
lengviau valyti

SKRUDINTUVAS

EAT5300
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BŪKITE KŪRYBINGI 
VIRTUVĖJE 

CREATIVE COLLECTION

2 400 W

1,5 l talpos virdulys

360 laipsnių 
kampu 
pasukamas 
belaidis 
pagrindas

Šviesos 
diodo įj. / išj. 

mygtukas

3 būdų 
apsauginio 

automatinio 
išjungimo 

funkcija

Saugiai 
paslėptas 
kaitinimo 

elementas

Viena ranka atidaromo 
dangčio mygtukas

VANDENS VIRDULYS

EEWA5300
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www.nowyourecooking.tumblr.com

ŽIŪRĖKITE DAUGIAU RECEPTŲ
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BŪKITE KŪRYBINGI 
VIRTUVĖJE

CREATIVE COLLECTION

1,5 l talpos grūdinto 
stiklo indas, atsparus 
aukštai temperatūrai 
(iki 90 laipsnių)

Impulsinio veikimo / 
ledo trynimo funkcija

Apšvietimas 
šviesos diodais

700 W

Greičių skaičius – 8

Nerūdijančiojo 
plieno TruFlow® 
peiliai puikiems 

trynimo rezultatams

TRINTUVAS

 ESB5700BK
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www.nowyourecooking.tumblr.com

ŽIŪRĖKITE DAUGIAU RECEPTŲ
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BŪKITE KŪRYBINGI 
VIRTUVĖJE

CREATIVE COLLECTION

Turbo mygtukas

Priedai:
- Smulkintuvas
- Šluotelė
- Indas

700 Professional 
Stainless Steel 

TruFlow® pagrindas 
– puikūs maišymo 

rezultatai

600 W galingas 
variklis

Ergonomiškas 
dizainas

RANKINIS 
MAIŠYTUVAS

   ESTM5700BK
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ŽIŪRĖKITE DAUGIAU RECEPTŲ
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BŪKITE KŪRYBINGI 
VIRTUVĖJE 

CREATIVE COLLECTION

Šviesos diodo 
2 greičių parinktys + 
impulsinis veikimas

700 W 
galingas 

variklis

2 l talpos indas, 
kurį galima plauti 
indaplovėje

VIRTUVINIS 
KOMBAINAS

EFP5300
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ŽIŪRĖKITE DAUGIAU RECEPTŲ
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KOLEKCIJA

Pusryčiai turėtų būti daugiau nei tiesiog 
maistas, kad galėtume mėgautis nuostabia 
diena, ir visuose veiduose šviestų šypsenos.

Love Your Day prietaisai padės paruošti 
svarbiausią dienos maistą ramiai ir greitai. 
Būkite tikri, kad diena praeis daug geriau!

Paprasta ir lengva naudoti.
Love Your Day kolekcija

LOVE YOUR DAY
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SU PAPILDOMA APSAUGA 
NUO DULKIŲ

LOVE YOUR DAY COLLECTION
Skrudintuvas su dviem angomis

Kaitinimo ir 
atšildymo funkcija

Išimama 
trupinių lėkštutė, 
kad galėtumėte 
lengvai valyti

Integruotas 
bandelių 

šildytuvas

7 skrudinimo 
lygių 

nustatymai

SKRUDINTUVAS

82



SKRUDINTUVAS EAT3300

7 elektroniniai skrudinimo lygio nustatymai

Kaitinimo ir atšildymo funkcija su apšvietimu

Integruotas bandelių šildytuvas

Išimama trupinių lėkštutė, kad galėtumėte lengvai valyti

Didelės ir gilios angos bet kokio tipo duonai

Sustabdymo ženklas su apšvietimu

Automatinis duonos centravimas

Šiluminė izoliacija

1 m laidas

Laido laikymo vieta

Plastikinis dulkių apsaugos dangtelis

Spalva juoda

Galia 940 W
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DIDŽIULĖ GALIA 
LOVE YOUR DAY COLLECTION

Užvirinkite vandenį akimirksniu!

Vandens 
lygio 

indikatorius

360° kampu 
pasukamas pagrindas

Talpa 1,7 l

Galia 2 200 W

Viena ranka 
atidaromas dangtis 

 VANDENS VIRDULYS 
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ELEKTRINIS VIRDULYS EEWA3300

Talpa 1,7 l

Dangčio atidarymas viena ranka mygtuku

360° kampu pasukamas pagrindas

Vandens lygio indikatorius litrais (1,7 l)

Dizainas, apsaugotas nuo lašėjimo

Išimamas kalkių filtras

Triguba automatinio išjungimo sistema: užvirus, nukėlus nuo pagrindo ir nesant vandens

Įj. / išj. mygtukas su apšvietimu

0,75 m ilgio laidas su laikyti skirta vieta

Spalva juoda

Galia 2 200 W
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su PRIEDAIS
LOVE YOUR DAY COLLECTION

Puikus ir tolygus maišymas

Turbo funkcija
greitam suveikimui

Ilgai tarnaujantis patvarus
metalinis pagrindas

RANKINIS 
MAIŠYTUVAS 
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RANKINIS MAIŠYTUVAS

Spalva Juoda ir sidabrinės detalės Balta ir sidabrinės detalės Juoda ir sidabrinės detalės

Nurodoma įvado galia 600 W 600 W 600 W

Įtampa 220–240 Hz 220–240 Hz 220–240 Hz

Dažnis 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz

Greičių skaičius 1 + Turbo 1 + Turbo 1 + Turbo

Impulsinio veikimo funkcija Taip Taip Taip

Korpuso medžiaga Plastikas Plastikas Plastikas

Peilių medžiaga Nerūdijantysis plienas Nerūdijantysis plienas Nerūdijantysis plienas

Indas (0,7 l) Taip Taip Taip

Laido spalva Juoda Balta Juoda

ESTM3200 ESTM3300 ESTM3400
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GARANTUOTAI 
JOKIŲ RAUKŠLIŲ

Visi audiniai yra skirtingi, todėl jiems 
reikalinga skirtinga priežiūra. Electrolux 
rūpinasi jūsų nuostabiais audiniais.
 
Lygintuvų asortimentą įkvėpė noras pasiekti 
puikių rezultatų minimaliomis įmanomomis 
pastangomis ir užtikrinti didžiausią saugumą.

AUDINIŲ 
PRIEŽIŪRA
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Paprastai ir patogiai galite pasirinkti 
jūsų lyginamam audiniui tinkamiausią 
temperatūrą, kad drabužiai būtų be jokių 
raukšlių. Naudodami specialias funkcijas, 
galite lyginti aplink detales ir išlaikyti 
drabužius puikios išvaizdos iki  
ypatingų progų. 

89



COMPACTPOWERTM

PROFESIONALUS DIZAINAS
GERIAUSIAS EFEKTYVUMAS

AUTOMATINĖS ir RANKINĖS 
GARŲ SROVĖS mechanizmas 
viršuje, kad itin patogiai galima 
būtų nustatyti automatinę ar 
rankinę garų srovę

Judanti garų žarna – 
laisvasis veikimas 180° 
kampu ir stabilumas (1,8 m 
garų žarna, 1,9 m laidas)

Valymo skydelio funkcijos – 
šviesos diodų įj. / išj., garų
reguliavimas

Kompaktiškas dydis –  
mažam padui reikia
mažiau vietos

 
Lengvai pripildomas 
1 500 ml talpos 
permatomas 
vandens bakelis

Integruota laido 
laikymo vieta 
ant stotelės 
pagrindo 
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COMPACTPOWER™ EDBS7135

YPATYBĖS

Neribotas lankstumas

Paruoštas naudoti trumpiau nei per 2 minutes

Caressium keramikos padas su 9 galingų garų angomis

Push-pull-fix funkcija su garų mygtuko funkcija

Garų reguliavimas

Ergonomiška minkšta rankena

Vertikali garų srovė

Nuo lašėjimo apsauganti sistema

Valdymo skydelis su įj. ir išj. funkcija / paruoštų garų funkcija / garų srovės reguliavimu

Kalkių šalinimo sistema Cal’n’Clean (be filtro)

Vandens bakelis, XXL, 1,5 l

Iš priekio pripildomas bakelis

1,9 m ilgio laidas ir 1,8 m garų žarnelė, slankiojanti 180° kampu

Laido laikymo vieta

Spalva balta ir tamsiai mėlyna

VEIKIMAS

Galia 2 350 W

5 barų garų slėgis

Kintama garų srovė – 90 g/min.

Super Steam – 220 g

SAUGUMAS

Geležinis atraminis pagrindas su neslystančia danga

Apsauga nuo perkaitimo

Automatinis išsijungimas po 10 minučių neaktyvumo

Geležinis padas

Aprašymas
Nelimpantis padas, suderinamas
su dauguma garų lygintuvų
ir stočių

Pavadinimas ECA20
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QUICKSTEAMTM

NERIBOTAS LANKSTUMAS 
IR DIDŽIAUSIAS SAUGUMAS

Karšto pagrindo 
indikatorius

ThermoSafe™

Vandens 
bakelis 1,2 l XL 

su galimybe 
nuolat papildyti

Paruoštas naudoti per
mažiau nei 1,5 min.

Garų reguliavimas

Silikoninis lygintuvo 
atraminis pagrindas

Nerūdijančiojo 
plieno padas su 
87 garų angomis

Valdymo skydelis
su įj. ir išj. / paruoštais
garais / tuščiu bakeliu / 
reguliuojamu garų / kalkių 
nuosėdų indikatoriumi

Šilumos bloko technologija
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QUICKSTEAM™ EDBS3350

YPATYBĖS

Paruoštas naudoti trumpiau nei per 1,5 minutės

Šilumos bloko technologija

Nerūdijančiojo plieno padas su 87 garų angomis

Nenutrūkstamas papildymas ir neribotas lankstumas

Garų reguliavimas

3 garų lygio nustatymai

Ergonomiška minkšta rankena

Vertikali garų srovė

Nuo lašėjimo apsauganti sistema

Valdymo skydelis su įj ir išj. funkcija / paruoštų garų funkcija / tuščio bakelio indikatoriumi / 
garų srovės reguliavimu / kalkių šalinimo indikatoriumi

Savaiminio valymo funkcija

Keičiamas nuo kalkių apsaugantis filtras

XL 1,2 l talpos išimamas vandens bakelis

Iš priekio pripildomas bakelis

1,8 m garų žarnelė, slankiojanti 180° kampu

1,8 m ilgio laidas 

Kabliukas laidui laikyti

Spalva tamsi ir šviesi alyvų, pilka / oranžinė

VEIKIMAS

Galia 2 350 W

Lygiavertis 4,5 baro garų slėgiui

Keičiamas garų srautas 115 g/min.

SAUGUMAS

Karšto pagrindo indikatorius ThermoSafe™

Automatinis išsijungimas po 10 minučių neaktyvumo

Lygintuvo silikoninis atraminis pagrindas su saugos užraktu

Geležinis atraminis pagrindas su neslystančia danga

Įspėjamojo signalo tonas

Kalkių nuosėdų filtras QUICKSTEAM™

Aprašymas
Kalkių nuosėdų filtras, skirtas 
lygintuvams garų stotis 
QUICKSTEAM™

Pavadinimas EDC06

Universalus nelimpantis padas

Aprašymas
Nelimpantis padas, suderinamas
su dauguma garų lygintuvų
ir stočių

Pavadinimas ECA20
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PERFECTTM

PARUOŠTAS NAUDOTI
VOS PER 1 MIN.

Pagrindas Inox su 
74 garų angomis

Garų reguliavimas

Vandens 
bakelis XL 0,9 l 
su galimybe 
nuolat papildyti

Karšto 
pagrindo 

indikatorius
ThermoSafe™

Valdymo skydelis
su įj. ir išj. funkcija / 
paruoštais garais / 

tuščiu bakeliu

Šilumos bloko 
technologija
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PERFECT™ EDBS2300

YPATYBĖS

Paruoštas naudoti per 1 min.

Šilumos bloko technologija

Nerūdijančiojo plieno pagrindas

Nenutrūkstamas papildymas ir neribotas autonomiškumas

Garų reguliavimas

Vertikali garų srovė

Nuo lašėjimo apsauganti sistema

Valdymo skydelis su įj. ir išj. funkcija / paruošt. garais / tuščiu bakeliu

Savaiminio išsivalymo funkcija

Keičiamas nuo kalkių apsaugantis filtras

XL vandens bakelis, nuimamas, 0,9 l

Paprastai pildomas bakelis

1,8 m ilgio laidas ir 1,8 m garų žarnelė, slankiojanti 180° kampu

Spalva arbūzo raudona ir balta

VEIKIMAS

Galia 2 300 W

Garų slėgis 4,5 baro

Keičiamas garų srautas 75 g/min.

SAUGUMAS

Ergonomiška rankena, padengta minkšta guma

Karšto pagrindo indikatorius ThermoSafe™

Universalus nelimpantis padas

Aprašymas
Nelimpantis padas, suderinamas
su dauguma garų lygintuvų
ir stočių

Pavadinimas ECA20

Kalkių nuosėdų filtras, skirtas lygintuvo stočiai Perfect™

Aprašymas
Kalkių nuosėdų filtras, skirtas 
lygintuvo stočiai 
Perfect™

Pavadinimas EDC01
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EDBS2300

Galia 2 300 W

Padas INOX (74 garų angos)

Garų generatoriaus sistema Šilumos blokas

Garų slėgis (barai) Lygu 4 barams

Garų mygtukas Taip

Šildymo trukmė < 1 min.

Garai (g/min.) 0–75 g/min.

Nuimamas vandens bakelis Taip, 900 ml

Užrakto sistema Saugumą užtikrinanti atrama

Kalkių šalinimo sistema Keičiamos kasetės

Laido saugojimas Taip

Laido fiksavimas Pasisukimas 180°

Laido ilgis (m) 1,8 m

Įvairūs garų nustatymai Taip

Šviesos diodų įj. / išj. / garų indikatorius /
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EDBS3350 EDBS7135 EDBS7146GR

2 350 W 2 350 W 2 400 W

INOX (87 garų angos) Glissium su 9 galingomis garų angomis Glissium su 9 galingomis garų angomis

Šilumos bloko technologija Stotis Stotis

Lygu 4,5 baro 5 5

Taip Viršus, užraktas + paleidiklis (autom., rank. garas) Viršus, užraktas + paleidiklis (autom., rank. garas)

< 1,5 min. < 2 min. < 2 min.

0–115 g/min. 0–90 g/min. 0–100 g/min.

Taip, 1200 ml Taip, 1500 ml Taip, 1500 ml

Saugumą užtikrinanti atrama su užraktu Neslystanti, saugumą užtikrinanti atrama Neslystanti, saugumą užtikrinanti atrama 
+ nešimo rankena

Keičiama Cal’n’Clean Cal’n’Clean

Taip Taip Taip

Pasisukimas 180° Pasisukimas 180° Pasisukimas 180°

1,8 m 1,9 m 2 m

3 nustatymai 3 nustatymai 3 nustatymai

įj. / išj. / paruošt. garai / nėra vandens indikatoriaus / 
garų reguliavimo nust. / kalkių šalinimo indikatorius įj. / išj., bakelis + paruošt. garai įj. / išj., bakelis + paruošt. garai
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GARŲ LYGINTUVAS

Garų ir purškimo 
mygtukai, specialiai 
sukurti užtikrinti geriausiai 
ergonomikai ir komfortui 

3 lygintuvo padėčių 
automatinis saugos 
išsijungimas

XL vandens bakelis  
350 ml

Lygintuvo darbo būsenos 
saugos indikatorius

Itin ilgas  
3 m laidas

40 g / 180 g  
garų išeiga

INOX 
tikslus 
antgalis

2 400 W

PRECISION 4SAFETYTM
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4 SAFETY PLUS 
 

120 g garų  
pliūpsnis 

Galingas  
veikimas 
2 400 W

 2,5 m ilgio laidas

GARŲ LYGINTUVAS
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EDB5210EDB5230 EDB5220

Serija 4SafetyTMPLUS 4SafetyTMPLUS 4SafetyTMPLUS

Galia 2 400 W 2 300 W 2 300 W

Padas GLISSIUMTM 80 GLISSIUMTM 80 GLISSIUMTM 80

Garų pliūpsnis 120 g 110 g 110 g

Įspėjamasis signalas Taip, mirksėjimas + 6 pypsėjimai Taip, mirksėjimas + 6 pypsėjimai Taip, mirksėjimas + 6 pypsėjimai

Vandens bakelio talpa (ml) 300 300 300

Purškimas Taip Taip Taip

Lašėjimo blokavimo sistema Taip Taip Taip

Kalkių šalinimo sistema Taip Taip Taip

Savaiminio išsivalymo sistema Taip Taip Taip

Rankenos specifikacija Guma Guma Guma

Laido ilgis (m) 2,5 2,2 2,2

Įtampa (V) 220–240 V 220–240 V 220–240 V

101



EDB6130 EDB6146GR EDB6150

Precision 4SAFETY™

Galia 2 200 W 2 400 W 2 400 W 2 400 W

Padas RESILIUMTM500 RESILIUMTM500 RESILIUMTM500 Resilium

Garai (g/min.) 40 40 40 40

Garų pliūpsnis 130 140 170 180

Vandens bakelio talpa (ml) 350 350 350 350

Purškimas Taip Taip Taip Taip

Lašėjimo blokavimo sistema Taip Taip Taip Taip

Integruota kalkių šalinimo 
sistema TwinClean TwinClean TwinClean TwinClean

Vertikali garų srovė Taip Taip Taip Taip

Saugus automatinis išj.
Taip, 3 krypčių automatinis 
išj., įsp. signalas, XL guminis 

stovas

Taip, 3 krypčių automatinis 
išj., įsp. signalas, XL guminis 

stovas

Taip, 3 krypčių automatinis 
išj., įsp. signalas, XL guminis 

stovas

Taip, 3 krypčių automatinis 
išj., įsp. signalas, XL guminis 

stovas

Laido ilgis (m) 2 2,5 2,5 3

Įtampa (V) 220–240 220–240 220–240 220–241

EDB6120

PUIKUS GARINIMAS
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EDBT800

Precision 4SAFETY™

Galia 2 400 W

Padas Resilium

Garai (g/min.) 40

Garų pliūpsnis 180

Vandens bakelio talpa (ml) 350

Purškimas Taip

Lašėjimo blokavimo sistema Taip

Integruota kalkių šalinimo sistema Taip

Vertikali garų srovė Taip

Saugus automatinis išj.
Taip, 3 krypčių automatinis išj., įsp. 

signalas, XL guminis stovas

Laido ilgis (m) 3

Įtampa (V) 220–241

KELIONINIS LYGINTUVAS
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MIEGUI TEIKIAME 
DIDELĘ REIKŠMĘ

Apie vieną trečdalį savo gyvenimo 
praleidžiame miegodami. Miegas yra 
būtinas, kad kūnas bei smegenys atsigautų 
ir priimtų įspūdžius, sukauptus per dieną.

Yra įrodymų, kad oro, kuriuo kvėpuojate 
naktį, kokybė atlieka svarbų vaidmenį 
miego kokybei.

ORO VALYTUVAI
OXYGEN
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Kas yra oro valytuvas?

Electrolux  
Oxygen Collection funkcijos

Kelių etapų filtravimas

Patvirtinta astmos ir alergijos asociacijų

Oro valytuvas yra įrenginys, pašalinantis teršalus iš oro. 
Electrolux Oxygen kolekcija yra oro valytuvų linija, naudojanti 
Pure SourceTM filtravimo sistemą, kad užtikrintų 99,9 % švaresnį orą. 
Oro filtravimo įrenginio naudojimas pagerina jūsų miegą ir gyvenimo 
kokybę žmonėms, sergantiems astma ir kankinamiems alergijų.

 Reguliuojamas, kai einate miegoti, su
AutoSleep režimu

 Reaguoja į oro kokybės pasikeitimą su
Air Quality jutikliu

 Minimalistinis dizainas 

 Kelių etapų oro valymo sistema su  
99,9 % filtravimu

 

 Triukšmo lygis toks mažas, kaip žmogaus 
šnibždesys 

 Įrengtas filtro keitimo indikatorius, kad jums 
niekada nereikėtų nerimauti dėl filtrų

 PlasmaWave technologija, skirta apsaugai nuo 
virusų, bakterijų ir kvapų, nesukuria kenksmingo ozono

 Oro valytuvai gali būti mažesni, telpantys kūdikių 
kambariuose, ir didesni, skirti visam būstui

Nešvarus oras įsiurbiamas į oro valytuvą. 
Pirmasis filtras sulaiko didelius nešvarumus, 
pavyzdžiui, plaukus arba didesnes dulkių 
daleles. O mažesnės dalelės (pavyzdžiui, 
dulkės, žiedadulkės ir kiti teršalai) 
sulaikomi HEPA filtre. Kvapus neutralizuoja 
aktyvintosios anglies filtras, kuris lemia 
99,9 % švaresnį oro srautą.

Patvirtinta Švedijos ir Suomijos astmos ir alergijos asociacijų.
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Funkcijos

Automatinis režimas Ne Taip Taip

Miego režimas Taip Taip Taip

Plasmawave™ Ne Taip Taip

Filtro pakeitimo indikatorius Taip Taip Taip

Nuotolinis valdymas Ne Taip Taip

Kvapų jutiklis Taip Taip Taip

Šviesos jutiklis Taip Taip Taip

Energijos sąnaudos (W) 4–40 4–60 10–110

Filtras Allergy Plus Allergy Plus Plaunamas Allergy Plus

Anglies filtras Anglies filtras Cleancel™ (4) Anglies filtras Cleancel™ (4) Plaunamas anglies

Pakaitiniai filtrai EF113, WF117 EF 114, EF118 EF116

Įrenginio dydis 350 (P) × 219 (I) × 470 (A) 414 (P) × 249 (I) × 550 (A) 480 (P) × 285 (I) × 650 (A)

EAP150 EAP300 EAP450

Triukšmas (dB) 29–44 26–55 27–60

Veikimo efektyvumas (m3/val.) 153 335 495

Veikimo zona 32 m2 70 m2 103 m2

Ventiliatoriaus greičiai 4 4 4
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