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Den här matlagningstermometern ger dig

professionell hjälp i din matlagning. Ställ in önskad
kärntemperatur så stänger den av ugnen när

maten är färdig.

För kontrollen du behöver för att laga alla dina

favoriträtter ger kontrollpanelen med LED-display
dig åtkomst till 8 värmelägen, timerfunktioner,

ugnsbelysning och snabbuppvärmningsläge.

Tack vare UltraFanPlus-värmesystem med en

extra stor fläkt i ny design får du en jämn tillagning
var du än placerar maten i ugnen.

Inbyggnadsugn EKC700W

Ugnen hjälper dig faktiskt med rengöringen.
Utrymmet har en smart katalytisk beläggning som

absorberar och oxiderar fett så att rengöringen
blir enklare.

När du skyndar runt och helt enkelt inte har tid att
stänga ugnen försiktigt stängs den här ugnen

ändå mjukt och tyst, tack vare VelvetClosing ®-

funktionen.

Den här ugnens lampa lyser mot baksidan av

ugnen för att fylla hela utrymmet med ljus. Så du

får en bra överblick över dina rätter utan att bli
bländad!

Typ av ugn Ugnskontroller Pop in / out vred

Rengöring katalysrengöring Färg Vit

Energiklass A+ Nettovolym, liter 71

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 590x560x550 Temperaturspann 30°C - 300°C

Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3 47 Energiförbrukning, varmluft, kWh 0.69

Samma kontroll som en professionell kock
har, men med en enklare metod

×

Full kontroll vid tillagning av alla dina favoriter
- med fantastiskt resultat

×

Allt i ugnen tillagas med ett jämnt resultat×

Ugnen som hjälper dig med rengöringen×

Stängs mjukt och tyst varje gång×

Få en bra överblick över din maträtt utan att
bli bländad!

×

Multifunktionell ugn med
varmluft

×

Display med timer, count up-
timer och start / stoppautomatik

×

Matlagningstermometer med
auto-off

×

Intryckbara vred×

VelvetClosing® -
mjukstängande lucka

×

Varmluftsfläkten stannar när
luckan öppnas

×

Lampan tänds när ugnsluckan
öppnas

×

Dubbla ugnslampor×

Utdragbara bakplåtsskenor
TR1LV medföljer

×

Elektronisk
temperaturinställning

×

Automatisk avstängning-
funktion

×

Restvärmevisning×

Ugnsstegar med Easy Entry×

Tillagningsanvisningar på
ugnsluckans insida

×

Kylfläkt×

Ugnsglas som är lätta att rengöra×



Släpp fram din talang och dra nytta av samma

hastighet och precision som yrkeskockarna

använder. Induktionstekniken möjliggör

omedelbara och exakta värmejusteringar.

Tack vare hällens professionella induktionsteknik

blir ytan aldrig het. Så spill fastnar inte och kan

rengöras med bara ett snabbt svep med
disktrasan.

Den här hällens reglage är utformade så att du

alltid når dem direkt. Bara sträck ut handen och
justera.

Inbyggnadshäll EHH7000F

Kom igång snabbare med matlagningen med

denna hälls snabbfunktion. Den ger en extra

energikick för att snabbt nå de högsta
temperaturerna.

Ibland måste du vända dig om när du lagar mat.
Med Stop+Go-funktionen pausar ett tryck

matlagningen – och startar den igen med samma

inställningar.

Tack vare smart induktionsteknik värms hällens

värmezoner endast upp när en gryta sätts

ovanpå. Så fort grytan tas bort avaktiveras zonen

Typ av häll induktionshäll Typ av ram Glaset fasat i framkant

Bredd, mm 590 Djup, mm 520

Inbyggnadsmått H x B x D, mm 55x560x490 Radie, mm 5

Max anslutningseffekt, W 7400 Sladdlängd, (ca) m Yes, 1.5

Säkring, A Spänning, V 220-240

Hastighet och precision för bästa resultat×

Alltid lätt att hålla rent×

Direkt åtkomst till alla reglage – tack vare
hällens display

×

Spara tid genom att nå höga temperaturer
snabbt

×

Pausa matlagningen - och starta igen - med
bara ett tryck

×

En värmezon som endast värms upp när det
finns en gryta ovanpå

×

Touchkontroll×

Boosterfunktion×

Stop+ Go funktion×

Säkerhet: Automatisk
avstängning

×

Barnlås×

Funktionslås×

Enkel installation med snap-in
system

×

Ljudsignal×

Timer×

Restvärmevisning för kokzoner: I
display

×



Varje smak, varje ingrediens och varje skapelse

har en plats i den nya Electrolux CustomFlex® -
kylen. Med ett unikt förvaringssystem kan du

ändra dörrinteriören hur du vill.

Överblicka innehållet i din produkt med modern
LED-teknik. Detta energisnåla belysningssystem

ger dig utmärkt sikt.

Kylskåp ERE7000W

Denna smarta flaskhylla hjälper dig att bekvämt

få plats med upp till fyra flaskor under glashyllan,
samtidigt som du använder minimalt av det övriga

utrymmet i kylskåpet.

Tack vare att luften fördelas i kylen får du en
jämnare temperatur och slipper tänka på var du

ställer dina matvaror.

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A++

Brutto/nettovolym, l 355 / 352 Produktmått H x B x D, mm 1750x595x647

Inbyggnadsmått H x B x D, mm Dörrhängning Höger och omhängbar

Min. omgivande temperatur, °C Avstånd till sidovägg, mm 10

Ljudnivå, dB(A) 39 Frysfack, liter

CustomFlex® dina ingredienser-ditt sätt.×

Se in i alla hörn tack vare modern LED-
belysning

×

Kylskåp med platsbesparande flaskhylla×

FreeStore® - jämnare temperatur håller maten
fräsch

×

LED-belysning×

Manuell styrning×

FreeStore™×

Belysning kyl: LED-lampa×

Flaskhylla×



Varje smak, varje ingrediens och varje skapelse
har en plats i den nya Electrolux CustomFlex® -

frysen. Med ett unikt förvaringssystem kan du
ändra dörrinteriören hur du vill.

Tack vare denna extra stora SpacePlus™-
fryslåda, som är lätt att öppna, kan du enkelt

förvara skrymmande matvaror i frysen.

Frysskåp EUE7000W

Lådorna har genomskinliga fronter så man
snabbt kan hitta vad man söker. Med de

ergonomiska bärhandtagen kan man enkelt flytta
en låda från ett ställe till ett annat.

Tack vare den senaste tekniken är den här

modellen med FrostFree märkt A++ i
energieffektivitetsklass. Den sparar energi,
sänker driftskostnaderna - och tar bort behovet

av avfrostning!

Installation Fristående Energieffektivitetsklass A++

Brutto/nettovolym, l 265 / 223 Produktmått H x B x D, mm 1750x595x647

Inbyggnadsmått H x B x D, mm Avfrostning FrostFree

Min. omgivande temperatur, °C Avstånd till sidovägg, mm 10

Dörrhängning Vänster och omhängbar Dörrlarm Ljus

CustomFlex® dina ingredienser-ditt sätt.×

Fryslådan SpacePlus™×

Hitta din frysta mat lättare×

Ett självklart val när det kommer till
energiförbrukning och tidsbesparing

×

FrostFree×

Elektronisk styrning med LED×

FastFreeze×

Snabbinfrysning med
automatisk återgång

×

Ljuslarm vid öppen dörr×

Fryslådor: 1 Maxi pull out
drawer + 3 Full width drawers,
Transparent plast

×

Ljuslarm vid hög temperatur×

Högeffektiv kompressor med
variabel effektstyrning

×

Hyllor i säkerhetsglas×

FrostFree - automatisk
avfrostning

×



Genom att helt skräddarsy facken inuti

diskmaskinen kan allt få plats på samma gång.
Tack vare de unika vikbara ställen och de
löstagbara korgarna kan du omorganisera inuti
maskinen så att disk i alla former och storlekar får
plats.

Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga
problem tack vare Time Manager-funktionen på
diskmaskinen som gör det möjligt att minska
programtiden med hälften.

Underbyggd diskmaskin ESF7000W2

Vårt AutoFlex-program med smart-sensor
justerar förbrukningen av varje diskprogram efter

hur mycket disk det är och hur ren den är. Den
använder bara vad som behövs för att disken ska
bli helt ren. Inget vatten, energi eller tid går till
spillo. Bara effektivt och skinande rent, varje
gång.

Installation Underbyggd Ljudnivå, dB(A) 44

Energi/Disk/Tork A+++ / A / A Display LED-display, 3 tecken

Kapacitet IEC-kuvert 13 Extra funktioner Time Manager, XtraDry

Sprayarm, typ Standard Typ av sprayarm i tak: -

Inbyggnadsmått 820-880x600x570 Typ av gångjärn Standard

Kan anpassas efter dina behov så att allt får
plats

×

Alltid ren disk när du behöver det×

Skinande rent i varje program×

Överkorg med: 2 SoftSpikes,
Fällb. kopphyllor, Handtag

×

6 program, 4 temperaturer×

Underkorg med: 2 fällbara
tallriksstöd, GlassHolder,
Handtag

×

AutoOff×

Panel med symboler×

Diskmaskin med autosensor×

Display med 3 siffror×

Bestickkorg×

Program: AutoFlex 45°-70°, Eco
50°, Glas 45°, Intensiv 70°,
Quick 60° 30 min,
Avsköljningsprogram

×

Senare start från 1 till 24 timmar×

TimeSaver - upp till 50%
kortare disktid

×

Autosensor×

Vattensäkerhet: Hel botten och
flottör

×

Indikator för påfyllning av salt &
sköljmedel

×

Övre korgen går att justera i
höjdled, även då den är fullastad

×

Energiklass A+++×



Vår utmärkta PerfectCare 600 tvättmaskin med

SensiCare System justerar längden på
programmet efter tvättmängden, och använder
mindre energi och vatten samt förhindrar att
plaggen tvättas för länge. Aktiverar de mest
ekonomiska programmen för även de minsta

tvättmängderna.

Vårt SensiCare System anpassas efter
tvättmängden för att förhindra att kläder tvättas för
länge. Säkerställer att plaggen bevaras längre.

Vår SoftPlus funktion förblandar och distribuerar
sköljmedlet jämnt. Säkerställer att varje fiber i
varje plagg i tvätten blir mjukt och luktar fräscht
längre.

Tvättmaskin EWF7000W2

Vårt anti-allergiprogram med ånga kombinerar

vattenånga med ett högpresterande tvättprogram
för att avlägsna bakterier från plaggen.

Med vår Eco TimeManager kan du ändra
tvättprogrammets längd till den tid du har

tillgänglig. Det sparar både tid och energi utan att
kompromissa med den grundliga omsorgen dina
plagg får.

Justera programstarten så att den passar ditt

schema med fördröjd start-funktion i
tvättmaskinen. Tvätten är klar att plockas ut när
du önskar. Det bekvämaste sättet att tvätta.

Display Medium LED Tvättkapacitet, kg 7

Max centrifugering, v/m 1400 Energiklass A+++

Motorsystem Standard Max djup, mm 600

Produktmått H x B x D, mm 850x600x575 Restfuktighet efter centrifugering % 52

Trumvolym, liter 53 Invändig belysning Nej

Dina kläder tvättas med omsorg×

Anpassad tvättning på kortare tid×

Varje fiber behandlas och plaggen blir mjukare×

Tillsätt ånga för att få det riktigt rent×

Mindre energi, mer tid×

Rena kläder när det passar dig×

Fördröjd start×

TimeManager®×

Balanskontroll×

Sköljning med skumavkänning×

Anpassar tvättprogrammen
efter mängden tvätt

×

Barnlås×

Översvämningsskydd×

Tvättkapacitet: 7 kg×

Energiklass: A+++×



Vi har utformat den innovativa PerfectCare 700
torktumlare med GentleCare-systemet för att hålla
kvar klädernas nykänsla längre. Genom att torka
dina kläder vid nästan halva temperaturen jämfört
med vanliga torktumlare behöver dina kläder

aldrig utsättas för onödig värme.

Vårt GentleCare-system torkar kläderna vid
nästan halva temperaturen jämfört med vanliga
torktumlare, vilket gör att de aldrig behöver

utsättas för onödig värme.

Vårt SensiCare-system justerar torktiden efter
fuktigheten på plaggen. Det sparar tid och energi
utan att kompromissa på skonsamheten.

Torktumlare EDP7000W2

Vårt EcoFlow Filter-system kan enkelt kommas åt
och rengöras. Med ett sådant enkelt underhåll
vet du att luften cirkulerar effektivt, gång efter
gång.

Vår Reverse Plus-funktion får trumman att röra
sig i båda riktningarna, vilket förhindrar plaggen
från att att vrida sig och trassla in sig. Det gör att
tvätten torkar jämnare och blir mjukare.

Med Fördröjd start kan du anpassa starttiden så
att det passar ditt schema. Ange bara tiden när
du vill att maskinen ska starta så tar den hand om
resten.

Torkteknik Värmepump Invändig belysning Nej

Kapacitet tork bomull, kg 7.0 Energiklass A+

Kondensationseffektivitetsklass B Max djup, mm 665

Produktmått H x B x D, mm 850x600x600 Volym vattenbehållare, l 5.28

Dörrhängning Vänster, omhängbar Trumvolym, liter 118

Den svala nyheten, bevarad längre×

Lägre värme, mer klädvård×

Mindre tid, mer klädvård×

Effektiv luftcirkulation, konsekvent
energiförbrukning

×

Mindre vridning och trassel×

Din stil, ditt schema×

Tumlare med elektronisk
fuktavkänning, programmet
avslutas automatiskt

×

Displaytyp: Touch LCD×

Fördröjd start×

Reverserande trumgång håller
isär kläderna och motverkar
skrynklor

×

Medföljande tillbehör:
Avloppsslang

×

Tidsstyrda torkprogram som
tillägg till de automatiska

×

Speciella torkprogram: Bedlinen,
Cotton Eco, Cottons, Delicates,
Denim, Duvet, Mix, Refresh, Silk,
Sport, Synthetics, Wool

×



SPECIFICATION SHEET
PRODUCT FAMILY : Hoods FINISH : Stainless Steel SERIES : OPAL MODEL : 760 90CM

Product Information
Article number 110.0325.314
Old article number 7607-9000
Ventilation Type 2 Carbonfilter hood
Ventilation Type 1 Hood
Energy Efficiency Class Hoods C
Hood Type Sweden DESIGNKUPA
Hood Type WALL
Width Hood in cm 90.00000
Capacity DIN IEC 61591 Int. 610 m3/h
Capacity DIN IEC 61591 Max. 380 m3/h
Capacity DIN IEC 61591 Min. 110 m3/h
Noiselevel DIN EN 60704-3 Int. 72 dB(A)
Noiselevel DIN EN 60704-3 Max. 61 dB(A)
Noiselevel DIN EN 60704-3 Min. 35 dB(A)
Power (W) 205 W
Grease filter_1 Stainless steel cassette
Illumination LEDS 2x4W
Type of Controls ELECTRONIC-TOUCH-

CONTROL
Outlet tube diameter_1 Ø 125/150/160 mm
Recommended positioning height above
hob

500MM-ELECTRIC---650MM-
GAS

Height Overall 610 mm
Dimensions 360 mmx970 mm

Characteristics
4 Speed +
Intensive

Energy Efficiency Class
Hood C

Easy Clean


