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Cozinhar com inspiração  

Com os eletrodomésticos 

Electrolux pode transformar a 

sua cozinha no local favorito 

da sua casa. A nossa gama 

combina soluções flexíveis, 

design moderno e tecnologia 

de última geração.

110

Máxima frescura, sabor 

delicioso  

Os alimentos permanecem 

frescos o triplo do tempo 

graças ao equilíbrio perfeito 

de frescura e humidade dos 

Combinados FreshPlus.

Encontre a sua inspiração

Sobre a gama
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As suas roupas em boas mãos  

Consiga os melhores 

resultados de lavagem e 

roupa sem vincos com as 

máquinas de lavar roupa com 

SteamSystem e seque a sua 

roupa consumindo menos  

50% de energia com  

os nossos secadores  

EcoCare.
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Elevada capacidade, 

loiça sempre impecável  

Desfrute da liberdade de 

cozinhar de acordo com a 

sua imaginação, utilizando 

os utensílios que quiser - 

tachos, panelas e travessas. 

As nossas máquinas de lavar 

loiça RealLife® permitem que 

coloque a loiça que quiser, 

como quiser e cuidam até 

dos seus copos de vidro mais 

delicados.

Cozinha

Cozinhar

Lâmpada para aquecimento  
de pratos ........................................................... 17

Fornos ................................................................ 24

Gama Compacta .........................................40
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Redefinição 

da vida moderna

Retira os ingredientes do 
frigorífico como se os tivesse 
acabado de comprar (na 
realidade foram comprados 
na semana passada). 
Recorre ao grande segredo 
dos chefs, cozinhar com 
vapor e ar quente em 
simultâneo, para preparar 
pratos deliciosos, bastando 
um toque num botão (não 
poderia ser mais simples). 
Todos os utensílios, tachos e 
panelas que utilizou cabem 
facilmente na máquina de 
lavar loiça (o mesmo nível de 
flexibilidade que encontramos 
nas atarefadas cozinhas dos 
restaurantes, todos os dias).

Entretanto, tratar da roupa 
passou a ser uma tarefa 
que faz com prazer, graças 
à ajuda de uma máquina 
de lavar roupa e de um 
secador que memorizam os 
seus programas preferidos, 
consomem apenas a energia, 
água e tempo necessários 
para obter resultados 
perfeitos e que ainda lhe 
oferecem programas que 
reduzem o tempo dispendido 
a passar a roupa para metade 
(mais um exemplo da nossa 
experiência profissional).

Com a nossa gama 
Inspiration, desfrute 
dos benefícios da 
nossa experiência 
profissional, no conforto 
da sua casa. Irá descobrir 
novas possibilidades 
extremamente intuitivas.

Gama de produtos  
da Electrolux

Sobre a gama

32
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A nossa 
experiência
profissional
Há 90 anos que equipamos 

os mais prestigiados 

restaurantes, assim como 

lavandarias profissionais de 

todo o mundo.  Na verdade, 

somos a única marca 

global com uma gama 

completa de produtos tanto 

para a área profissional 

como doméstica.

Cerca de metade 
dos chefs 
premiados pelo 
Guia Michelin 
na Europa 
utilizam produtos 
Electrolux nas 
cozinhas dos seus 
restaurantes.

A sua nova 
cozinha
O nosso know how 

único resultou no 

desenvolvimento da gama 

Inspiration da Electrolux. 

Todos os produtos 

apresentam características 

inicialmente desenvolvidas 

e amplamente testadas 

por profissionais. 

Agora disponíveis para si, 

para que explore todas 

as suas possibilidades.

Sobre a gama

4 5
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Nada resulta do acaso. 

Tudo é cuidadosamente 

analisado. A pureza das 

linhas e a suavidade das 

curvas presentes na gama 

Inspiration revelam ecos 

do mundo que nos rodeia: 

arquitetura moderna, 

design contemporâneo 

e as últimas tendências 

no design de interiores.

Para maximizar a 

funcionalidade dos 

produtos, a nossa equipa 

de Designers desenvolveu 

um conceito que tem 

como base a elegância 

e simplicidade, com 

ênfase na utilização 

de materiais puros e 

texturas sofisticadas. 

“Tivemos em mente 
três palavras 
chave: moderno, 
distinto e premium.”

Thomas Johansson

Diretor de Design,  

Electrolux

Escolha a combinação 

de eletrodomésticos da 

Gama Inspiration que 

melhor se adequa às suas 

necessidades, à sua casa 

e ao seu estilo de vida. 

Todos os produtos se 

integrarão na perfeição 

na sua cozinha.

As suas escolhas terão 

outro papel fundamental. 

Irão complementar a sua 

cozinha com um estilo 

sóbrio e elegante.

“A simplicidade 
visual de toda a 
gama nasceu do 
desejo de desafiar 
tudo o que era 
conhecido até 
então; redefinir, 
não reinventar.”

Luca Comello

Diretor de Projetos de Design, 

Electrolux

Sobre a gama

O nosso  
enfoque 
no design  

A sua  
liberdade  
criativa

6
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Uma das características de 

design que mais distinguem 

a gama Inspiration é o 

alinhamento perfeito de 

todos os eletrodomésticos. 

Um elemento de design 

integrado em toda a gama 

e que, discretamente, 

proporciona uma unidade 

visual à sua cozinha. Um 

detalhe subtil, para que 

desfrute de uma casa 

mais harmoniosa.

Com um design alinhado, 

combine qualquer produto 

da gama Inspiration  e verá 

que tudo o que escolheu foi 

feito para estar lado a lado. 

O alinhamento perfeito 

oferece o toque unificador 

final, sendo que a forma e o 

tamanho de cada modelo 

foram meticulosamente 

desenhados para que 

a gama resulte sempre 

bem como um todo.

“Criámos uma 
identidade 
própria para 
os produtos da 
gama Inspiration, 
que é facilmente 
identificada. Esta 
identidade única 
está presente em 
todos os produtos 
de cozinha, frio, 
roupa e loiça - 
apresentando 
uma gama 
uniforme.”

Uma visão 
exclusiva

Sobre a gama

8 9
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Os detalhes 
mais delicados
O design e desempenho 

podem ser melhorados? 

Esta questão é a essência 

da gama Inspiration, 

o que nos leva a olhar 

para as atuais solucões 

da indústria como ponto 

de partida e não como 

o standard a seguir. 

Aqui encontra apenas 

alguns pontos a 

destacar. Veja nas 

páginas “Novidades” 

mais exemplos.

Ao falar com os 

consumidores concluímos 

que “sentir os materiais” 

é fundamental. Por 

isso, demos muita 

importância a esta área no 

desenvolvimento da gama. 

No painel dos nossos 

fornos, por exemplo, 

ampliámos o vidro 

do display para um 

acabamento mais Premium. 

Uma alteração subtil que 

comunica qualidade.

As nossas máquinas 

de lavar roupa topo de 

gama incluem um acrílico 

translúcido em todo o 

painel com um fundo cinza. 

O display encontra-se 

numa janela de cor preta, 

com elegantes LEDs.

O nosso objetivo foi o de 

criar eletrodomésticos 

minimalistas, para que 

possa apreciar a beleza 

do seu design a partir 

de todos os ângulos.

On nossos mais recentes 

interfaces trazem toda a 

facilidade e simplicidade 

da tecnologia Touch 

para a sua cozinha..

Sobre a gama
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Lâmpadas de Aquecimento

EWL 1 AX

Lâmpada de fixação no teto

Informação Técnica Benefícios e Características

Pratos quentes durante mais tempo?

Agora já é possível com as lâmpadas 
para aquecimento de pratos da 
Electrolux. 

As receitas ficam mais saborosas e 
com textura ideal por mais tempo. 
Basta baixar ou subir a lâmpada para 
ajustar a temperatura. 

Cozinhar

Dimensões

250 (A) x 260 (D)

PNC: 947 727 261

EAN: 7332543417476

PT: €310

Inspiradas e desenvolvidas em 
conjunto com chefs profissionais, 
as lâmpadas de aquecimento da 
Electrolux utilizam um aquecimento 
especial por infravermelhos que 

ideal, preservando todo o sabor e 
suculência dos seus pratos. Fáceis de 
usar, as lâmpadas de aquecimento 
estão prontas instantaneamente e 
podem ser facilmente subidas ou 
descidas para alterar a temperatura. 
Com um design elegante, ficam 
fantásticas em qualquer cozinha.

Mantenha a comida quente

sem que fique seca

A comida mantém-se suculenta e o 
sabor e a textura duram mais tempo, 
bastando subir e descer a lâmpada 
para ajustar a temperatura.

Planeie as suas refeições 

de forma otimizada

Fácil coordenação de temperatura e 
o momento de servir vários pratos.

Poupe tempo na descongelação

As lâmpadas de aquecimento também 
podem ser usadas para acelerar 
a descongelação dos alimentos. 
Isto irá poupar-lhe tempo precioso, 
enquanto recebe os convidados.

Para cozinheiros amadores que adoram receber 
e que tudo fique na perfeição, as lâmpadas de 

temperatura ideal e na altura mais conveniente.

Pronto num instante

Não é necessário pré-
aquecer. Ligue a lâmpada 
e fica imediatamente 
pronta para ser utilizada.

Leve o seu 
prazer 
culinário
a toda 
uma outra 
dimensão



18 19

À minha maneira
Utilize a opção “My 

Favourite” para aceder 

diretamente aos seus 

programas e definições 

de cozedura preferidos.

Fria ao toque
Independentemente 

da temperatura no 

interior do forno, a 

temperatura da porta é 

temperatura ambiente.

Fornos 
Novidades
Apresentamos as mais recentes novidades na 
gama de fornos e cozinhe como se estivesse 
numa cozinha profissional.

O som do silêncio
Porta com sistema 

VelvetClosing® - 

abertura e fecho 

suaves e silenciosos.

UltraFanPlus
O nosso sistema de 

distribuição de calor 

UltraFanPlus cozinha 

de forma uniforme, 

independentemente do 

nível que escolher para 

colocar o tabuleiro.

Touch Control
Navegue pelo menu com 

toda a facilidade com 

a ajuda de um painel 

de controlo tátil com 

ícones e texto. Máxima 

facilidade de utilização.

90 cm de largura 
O nosso forno de 90 cm 

de largura permite-lhe 

preparar aquelas receitas 

que requerem a utilização 

de tabuleiros e recipientes 

de maior dimensão. Para 

que a sua criatividade 

também não tenha limites. 

Forno Multifunções com 
função PlusSteam 
Com o novo forno 

multifunções com função 

PlusSteam, o segredo para 

criar crostas crocantes 

e deliciosas está ao seu 

alcance. Para além das 

funções standard de um 

forno multifunções, oferece 

um toque de vapor, ideal 

para pão e bolos. 

Liberte a sua criatividade...

XXL e aos 9 níveis 

reguláveis para tabuleiros.

Cozinhe mais de 
uma só vez
Os tabuleiros InfiSpaceTM 

têm a maior área 

útil do mercado em 

fornos de 60 cm.

Veja se tudo está pronto
Porta com mais 20% de 

visibilidade interior.

Tudo iluminado

superior da cavidade 

do forno, a iluminação 

incide diretamente sobre 

os alimentos que está a 

cozinhar, para que possa 

ir verificando o progresso 

de cozedura sem ter que 

abrir a porta do forno.  

Acesso fácil aos alimentos
As calhas telescópicas 

deslizam suavemente 

para que possa colocar 

os alimentos nos 

tabuleiros no nível ideal 

para cada receita.  

Voilá...
Defina a temperatura 

exata e insira a sonda 

térmica nos alimentos. 

O forno faz o resto! 

Avisa-o e desliga-se 

quando os alimentos 

estiverem perfeitamente 

cozinhados.

19

Um novo mundo de sabores
Os fornos CombiSteam 

estão equipados com um 

gerador de vapor e têm 

uma função que combina 

ar quente, ventilação e 

vapor. Com os 3 níveis de 

vapor - 1/4 vapor, 1/2 vapor 

ou vapor total, conforme 

representado acima, pode 

conseguir cozinhados 

deliciosos - tenros por 

dentro e crocantes por fora.

Cozinhar
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Suculento

Quando combinado com 

o aquecimento tradicional, 

um toque de vapor faz 

magia, preservando os sucos 

naturais dos alimentos.

Como fazer cozinhados deliciosamente 
estaladiços e crocantes? Simples. 

Um toque de vapor enquanto cozinha 
transformará os seus cozinhados para que os 
possa servir com sabores, texturas e aromas 
que os seus convidados esperariam de um 
restaurante com estrelas Michelin. 

O vapor é o seu ingrediente mágico.

Touch Control 

Começar a cozinhar com 

forno é vapor não podia 

ser mais fácil graças aos 

display Touch Control 

que o guia passo a passo. 

Todas as receitas lhe 

indicam as configurações 

necessárias, tais como 

temperatura e duração, 

para resultados perfeitos. 

Para adaptar a sua receita 

preferida, consulte a 

Tabela de Temperatura.

Depósito de água

Ao cozinhar a vapor, lembre-se 

de encher o depósito de água 

localizado no painel de controlo.

As receitas indicam-lhe a 

quantidade de água necessária 

- e se durante a cozedura for 

necessário adicionar mais 

água, o forno avisa-o.

Mais sabor, sempre

Juntando um toque de vapor, pode conseguir resultados 

deliciosos - tenros por dentro e crocantes por fora.

Um quarto de vapor

Tenro por dentro, crocante por fora.

As temperaturas mais 

elevadas são ideais para:

carne, assados, gratinados, 

pão, massas e bolos.

As temperaturas mais 

baixas são ideias para:

pudins, terrinas e reaquecimento 

de alimentos sem os secar.

Sabia que o vapor:

- Realça o sabor.

- Mantém a humidade dos alimentos e evita que sequem.

-  Coze integralmente 

de forma uniforme.

-  Preserva nutrientes, 

vitaminas e sais minerais.

-  Necessita de muito 

menos gordura e óleo 

para cozinhar.

- Cozinha 20% mais rápido.

-  Não transfere sabores, permitindo cozinhar a refeição 

principal ao mesmo tempo que a sobremesa.

-  Cozinha diretamente alimentos congelados, 

sem necessidade de os descongelar.

Crocante

Ao combinar ar quente e 

vapor, a carne fica selada 

e crocante por fora.

Fornos 
Vale a pena saber

Cor perfeita

A primeira impressão é 

a que fica, pelo que ao 

cozinhar carne com vapor 

e ar quente garante uma 

quer a prefira bem ou 

mal passada. E claro, 

uma bonita cor dourada 

que todos apreciam.

Tenra

Cozinhar com ar quente 

e vapor mantém a carne 

tenra e suculenta.

Cozinhar
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Os fornos pirolíticos da Electrolux limpam-se 
automaticamente. Só tem de selecionar a 
função de limpeza de acordo com o nível de 
sujidade.

Acabaram-se 
as desculpas

Novo sistema de 

arrefecimento

Sistema de ventilação 

de arrefecimento que faz 

a exaustão do forno e o 

arrefecimento das laterais 

da cavidade exterior 

e da porta do forno. O 

sistema tem um padrão de 

funcionamento durante a 

da frequência, aceleração 

da velocidade e mistura 

de ar frio e ar quente mais 

intensa, o que proporciona 

maior economia de energia, 

ambiente da cozinha 

menos quente e menor 

consumo energético dos 

aparelhos de frio que 

estiverem na cozinha.

pirolítica, a dificuldade 

em limpar o forno já 

não será uma desculpa 

para não o utilizar.

ao ativar a função de 

limpeza por pirólise, o 

interior do forno aquece 

para transformar os restos 

de sujidade e gordura 

em cinzas. Depois, basta 

passar um pano húmido 

para a limpar, sem ter 

produtos químicos.

Dependendo do nível 

de sujidade do forno, 

pode utilizar as funções 

Eco 1h, Normal 1h30 

e Intensivo 2h30.

Segurança em 

primeiro lugar

Assim que o programa 

de limpeza por pirólise 

inicia e o interior do forno 

aquece, a porta bloqueia, 

não sendo possível abri-

la até que, após o fim do 

processo de limpeza, a 

temperatura seja segura.

A gama de fornos pirolíticos 

Electrolux vem equipada 

com uma porta com até 4 

vidros, garantindo assim 

que a temperatura exterior 

da porta se mantém baixa, 

evitando qualquer risco 

em termos de segurança.

22 23
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Forno CombiSteamTM

EOB8851AAX

Design Inspiration num forno que  
combina vapor e ar quente.

Informação TécnicaBenefícios e Características

A nossa experiência profissional. 
Quase metade dos restaurantes que 
constam no Guia Michelin na Europa 
confiam na Electrolux.

Sinta-se um chef em casa e desfrute 
de receitas profissionais.

Ao combinar a função de vapor e ar 
quente, pode deleitar os convidados 
com pratos saudáveis e saborosos. 

Crocantes por fora e tenros por 
dentro.

Alargue os horizontes culinários, 
cozinhando a vapor.

Display Touch Control com ícones e 
textos brancos que ajudarão a criar 
pratos difíceis de esquecer. Inclui 
funções de ajuda e 100 receitas 
pré-programadas. Armazena até 20 
programas favoritos.

tabuleiros com a maior superfície útil 
do mercado e 9 posições da grelha

automaticamente quando a carne 
está no ponto

vapor

novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes

forno com os programas favoritos

Dimensões do nicho (mm)
590 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 944 184 312

EAN: 7332543238446

PT: €977

Cozinhar 

Forno CombiSteamTM Pirolítico

EOC6631AAX

Sinta-se um chef em casa e desfrute 
de receitas profissionais.

Ao combinar a função de vapor e ar 
quente, pode deleitar os convidados 
com pratos saudáveis e saborosos. 

Crocantes por fora e tenros por 
dentro.

Com o forno em autolimpeza 
pirolítica, consiga uma limpeza 
profissional com um simples premir do 
botão. Converte os resíduos em cinza, 
e até avisa se necessita de limpeza.

2 programas, limpeza profissional 
com um simples premir do botão

novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 949 714 418

EAN: 7332543314027

Forno CombiSteamTM

EOB6631AAX

Sinta-se um chef em casa e desfrute 
de receitas profissionais.

Ao combinar a função de vapor e ar 
quente, pode deleitar os convidados 
com pratos saudáveis e saborosos. 

Crocantes por fora e tenros por 
dentro.

Alargue os horizontes culinários, 
cozinhando a vapor.

tabuleiros com a maior superfície útil 
do mercado e 9 posições da grelha

vapor

novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 949 714 220

EAN: 7332543314010

PT: €666

PT: €577

600

600
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Iniciação ao vapor InfiSpace™

EOB3434AAX

Pães e biscoitos perfeitos, graças a 
este forno multifunções com um toque 
de vapor.

Informação TécnicaBenefícios e Características

Recomendado para massas de pão 
e pastelaria, adiciona humidade 
no início da cozedura para obter 
uma massa uniforme e, depois, 
assa de forma tradicional para um 
acabamento crocante.

Este forno oferece a mesma 
flexibilidade exigida pelos chefs.

Forno com capacidade XXL, 
tabuleiros com a maior superfície útil 
do mercado e 9 posições da grelha.

Painel de controlo com ecrã LED e 
comandos escamoteáveis. Selecione 
a duração e a hora de início e fim.

Ventilador XL UltraFanPlus com um 
novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes.

PlusSteam

TM

Dimensões do nicho (mm)
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 949 716 438

EAN: 7332543405442

PT: €462

Cozinhar 

Forno Abertura Lateral InfiSpaceTM

EOZ5821AAX

Selecciona automaticamente o 
programa perfeito para cada prato.

Display Touch Control com ícones e 
textos brancos que ajudarão a criar 
pratos difíceis de esquecer. Inclui 
funções de ajuda e 100 receitas pré-
programadas.

Com o forno em autolimpeza 
pirolítica, consiga uma limpeza 
profissional com um simples premir do 
botão.

tabuleiros com a maior superfície útil 
do mercado e 9 posições da grelha

novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes

forno com os programas favoritos

TM e 1 grelha

Características Informação Técnica

Forno Abertura Lateral InfiSpaceTM

EOV5821AAX

Selecciona automaticamente o 
programa perfeito para cada prato.

Display Touch Control com ícones e 
textos brancos que ajudarão a criar 
pratos difíceis de esquecer. Inclui 
funções de ajuda e 100 receitas pré-
programadas.

Com o forno em autolimpeza 
pirolítica, consiga uma limpeza 
profissional com um simples premir do 
botão.

tabuleiros com a maior superfície útil 
do mercado e 9 posições da grelha

novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes

forno com os programas favoritos

TM e 1 grelha

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 949 715 626

EAN: 7332543430062

Dimensões do nicho (mm)
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 949 715 625

EAN: 7332543430055

PT: €711

PT: €711
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Forno Pirolítico Inspiro®

EOY5851AAX

Forno multifunções pirolítico Inspiro® 
com design Inspiration e tecnologia 
inteligente.

Informação TécnicaBenefícios e Características

Seleciona automaticamente o 
programa adequado a cada receita.

seleciona automaticamente todas 
as configurações adequadas a cada 
receita. Pode dizer-lhe o que pretende 
cozinhar através de um interface 
intuitivo.

Display Touch Control com ícones 
e textos brancos que ajudarão a 
criar pratos difíceis de esquecer. 
Inclui funções de ajuda e 76 receitas 
pré-programadas. Armazena até 20 
programas favoritos.

com 3 programas

 
automaticamente quando a carne 
está no ponto

Dimensões do nicho (mm)
590 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 944 184 109

EAN: 7332543165513

PT: €888

Cozinhar 

Forno Pirolítico

EOC5651CAX

Limpeza profissional e sem esfregar!

Consiga com a autolimpeza pirolítica 
com 2 programas, uma limpeza 
profissional com um simples premir do 
botão. Converte os resíduos em cinza, 
e até avisa se necessita de limpeza.

Painel de controlo com display LED e 
comandos escamoteáveis. Selecione 
a duração e a hora de início e fim.

Forno com capacidade XXL, com 
tabuleiros com a maior superfície útil 
do mercado e 9 posições da grelha.

branco

novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes

Características Informação Técnica

Forno Pirolítico

EOC3430EAX

Limpeza profissional e sem esfregar!

Consiga com a autolimpeza pirolítica 
com 2 programas, uma limpeza 
profissional com um simples premir do 
botão. Converte os resíduos em cinza, 
e até avisa se necessita de limpeza.

Painel de controlo com display LED e 
comandos escamoteáveis. Selecione 
a duração e a hora de início e fim.

Forno com capacidade XXL, com 
tabuleiros com a maior superfície útil 
do mercado e 9 posições da grelha.

novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes

novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)
590 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 944 184 325

EAN: 7332543250660

PT: €595

Dimensões do nicho (mm)
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 949 718 118

EAN: 7332543195183

PT: €489

548
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Forno Multifunções

EOM5420AAX

Ideal para cozinhados XXL. Dias de 
festa com casa cheia, já não serão 
um problema.

Informação TécnicaBenefícios e Características

Um forno com 90 cm que se adapta 
aos utensílios de cozinha maiores. 
Nada colocará limites na criatividade 
na cozinha!

Painel de controlo com display LED e 
comandos escamoteáveis. Selecione 
a duração e a hora de início e fim.

 
automaticamente quando a carne 
está no ponto.

Dimensões do nicho (mm)
475 (A) x 860 (L) x 550 (P)

PNC: 947 727 253

EAN: 7332543367580

PT: €1.004

Cozinhar 

Forno Multifunções

EOB5450AAX

A mesma flexibilidade exigida pelos 
chefs.

Graças ao ventilador dos fornos 
multifunções, pode cozinhar várias 
receitas ao mesmo tempo, sem mistura 
de odores ou sabores. Além disso, 
a cozedura é uniforme em todos os 
pratos.

Painel de controlo com display LED e 
comandos escamoteáveis. Selecione 
a duração e a hora de início e fim.

tabuleiros com a maior superfície útil 
do mercado e 9 posições da grelha

novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes

Características Informação Técnica

Forno Multifunções

EOB3430CAX

A mesma flexibilidade exigida pelos 
chefs.

Graças ao ventilador dos fornos 
multifunções, pode cozinhar várias 
receitas ao mesmo tempo, sem mistura 
de odores ou sabores. Além disso, 
a cozedura é uniforme em todos os 
pratos.

Painel de controlo com display LED e 
comandos escamoteáveis. Selecione 
a duração e a hora de início e fim.

tabuleiros com a maior superfície útil 
do mercado e 9 posições da grelha

novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)
590 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 944 184 185

EAN: 7332543170074

PT: €480

Dimensões do nicho (mm)
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 949 716 334

EAN: 7332543293131

PT: €417
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Informação TécnicaCaracterísticas

Conjunto de 4 tabuleiros 
para cozinhar a vapor. modelos com cozedura a 

vapor

A9OZS10

PNC: 902 979 474

EAN: 7321422954782

PT: €177

Características

Acessório para cozer 100% 
a vapor. tampa inox para cozedura 

100% a vapor

modelos com cozedura a 
vapor

S_STEAMKIT Informação Técnica

PNC: 949 779 641

EAN: 7332543234349

PT: €141

Características

Calhas telescópicas de 1 
nível, totalmente extraíveis.

Com revestimento 
antiaderente

TR1LFSTV_H Informação Técnica

PNC: 944 189 414

EAN: 7332543307548

PT: €79

Características

Calhas telescópicas de 1 
nível, totalmente extraíveis.

TR1LFV_H Informação Técnica

PNC: 944 189 411

EAN: 7332543307517

PT: €61

Características

Calhas telescópicas de 
1 nível, parcialmente 
extraíveis.

S.TRUN1LV Informação Técnica

PNC: 949 779 666

EAN: 7332543310357

PT: €61

Forno Multifunções

EOB2430BAX

A mesma flexibilidade exigida pelos 
chefs.

Graças ao ventilador dos fornos 

receitas ao mesmo tempo, sem mistura 
de odores ou sabores. Além disso, 
a cozedura é uniforme em todos os 
pratos.

tabuleiros com a maior superfície útil 
do mercado e 9 posições da grelha

novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes

Forno Multifunções

EOB2200BAX

A mesma flexibilidade exigida pelos 
chefs.

Graças ao ventilador dos fornos 
multifunções, pode cozinhar várias 
receitas ao mesmo tempo, sem mistura 
de odores ou sabores. Além disso, 
a cozedura é uniforme em todos os 
pratos.

tabuleiros com a maior superfície útil 
do mercado e 9 posições da grelha

novo design, aperfeiçoado para 
resultados uniformes

Dimensões do nicho (mm)
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 949 716 290

EAN: 7332543225583

Dimensões do nicho (mm)
600 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 949 716 266

EAN: 7332543225576

PT: €373

PT: €346

Características Informação Técnica

Características Informação Técnica

Cozinhar Cozinhar Acessórios para Fornos 60cm
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EOB8851AAX EOC6631AAX EOB6631AAX EOB3434AAX EOZ5821AAX EOV5821AAX EOY5851AAX EOC5651CAX EOC3430EAX EOM5420AAX EOB5450AAX

Ficha de produto em conformidade com a 
Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EOB8851AAX EOC6631AAX EOB6631AAX EOB3434AAX EOZ5821AAX EOV5821AAX EOY5851AAX EOC5651CAX EOC3430EAX EOM5420AAX EOB5450AAX

Índice de eficiência energética 98,8 100 100 100 88,2 88,2 92,9 103,5 100 102,3 100

Classe eficiência energética A A A A A A A A A

Consumo de energia no modo estático 
(kWh/ciclo)

1,09 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,99 0,99 0,93 1,00 0,93

Consumo de energia no modo estático  
(Mj/ciclo)

- - - - - - - - - - -

Consumo de energia no modo ventilado 
(kWh/ciclo)

0,83 0,85 0,85 0,85 0,75 0,75 0,79 0,88 0,85 0,89 0,85

Consumo de energia no modo ventilado 
(Mj/ciclo)

- - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fonte de energia Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico

Volume líquido da cavidade do forno (l) 70 72 72 72 72 72 71 71 72 77 71

Tipo Vapor Pirolítico Vapor Vapor Multifunções Pirolítico Pirolítico Pirolítico Pirolítico Pirolítico Multifunções Multifunções

Cor Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas

Dimensões

Altura (mm) 594 594 594 594 594 594 594 594 589 480 594

Largura (mm) 594 594 594 594 594 594 594 594 594 890 594

Profundidade (mm) 567 568 568 569 568 568 567 567 568 559 568

Altura do nicho (mm) 590 600 600 600 600 600 590 590 600 475 600

Largura do nicho (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560 560 860 560

Profundidade do nicho (mm) 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Tipo de aquecimento

Inferior

Cozedura convencional

Cozedura convencional e ventilada

Grelhador Simples

Grelhador Rápido  -  - 

Grelhador Ventilado

Descongelação  -  - 

Função Pizza

Manter Quente  -  -  -  -  -  - 

Aquecer Pratos  -  -  -  -  -  -  - 

Cozer pão  -  -  -  -  -  -  - 

Cozer a baixa temperatura  -  -  -  -  -  -  - 

Cozinhar congelados  -  -  -  -  -  -  - 

Gratinados  -  -  -  -  -  -  - 

Características

Autolimpeza pirolítica - 2  -  - 3 3 3 2 2 -  - 

Sonda Térmica  -  -  - 

Touch Control / Comandos escamoteáveis

Display LED LED âmbar LED âmbar LED âmbar LED âmbar LED âmbar LED âmbar LED âmbar LED âmbar LED âmbar LED âmbar LED âmbar

Sugestão de temperatura automática  -  -  - -  - 

Controlo eletrónico da temperatura  - -  - 

4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3

Calhas telescópicas TR1LFSTV_AH TR1LV TR1LV TR1LV - - TR1LV_AH TR1LV_AH TR1LV - TR1LV

Bloqueio de Segurança para crianças  - -  - 

Desconexão Automática  -  -  -  -  - 

Luz de halogéneo 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Função Demo  - -  - 

Pré-aquecimento rápido  -  -  - -  - 

Dados Técnicos

Voltagem, V 50 50 50 50/60 50/60 50/60 50 50 50 50-60 50

Frequência, Hz 220-240 230 230 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 230 220-240 230

Comprimento do cabo, m 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,8 1,6

Potência, W 3500 3480 3480 2980 3480 3480 3680 3500 2780 2853 2780

PNC 944 184 312 949 714 418 949 714 220 949 716 438 949 715 626 949 715 625 944 184 109 944 184 325 949 718 118 947727253 944 184 185

EAN 7332543238446 7332543314027 7332543314010 7332543405442 7332543430062 7332543430055 7332543165513 7332543250660 7332543195183 7332543367580 7332543170074

Fornos

Fornos Multifunções InfiSpace™ Fornos Multifunções InfiSpace™

EWL1AX 

Ficha de produto 

Marca Electrolux

Modelo EWL1AX 

Tipo
Lâmpada 

Aquecimento Pratos

Cor Inox anti dedadas

Instalação Teto

Interruptor
Integrado na parte 

superior

Tipo de lâmpada Infravermelhos

Potência lâmpada, W 250

65

Dimensões

Altura (mm) 250

Diâmetro 260

Largura mínima do cabo, mm 980

Largura máxima do cabo, mm 1980

Distância mínima, mm 350

Distância recomendada, mm 400

Distância mínima do teto, mm 980

Altura mínima do teto, mm 2280

Altura máxima do teto, mm 3280

Dados Técnicos

Voltagem, V 220-240

Frequência, Hz 50-60

PNC 947 727 261

EAN 7332543417476

Lâmpada para aquecimento de pratos

Cozinhar Especificações Técnicas
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Fornos

EOB3430CAX EOB2430BAX EOB2200BAX

Ficha de produto em conformidade com a 
Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014

Marca Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EOB3430CAX EOB2430BAX EOB2200BAX

Índice de eficiência energética 100 105,9 105,9

Classe eficiência energética A A A

Consumo de energia no modo estático 
(kWh/ciclo)

0,93 0,93 0,93

Consumo de energia no modo estático  
(Mj/ciclo)

- - -

Consumo de energia no modo ventilado 
(kWh/ciclo)

0,85 0,9 0,9

Consumo de energia no modo ventilado 
(Mj/ciclo)

- - -

1 1 1

Fonte de energia Elétrico Elétrico Elétrico

Volume líquido da cavidade do forno (l) 72 72 72

Tipo Multifunções Multifunções Multifunções

Cor Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas

Dimensões

Altura (mm) 594 594 589

Largura (mm) 594 594 594

Profundidade (mm) 568 568 568

Altura do nicho (mm) 600 600 600

Largura do nicho (mm) 560 560 560

Profundidade do nicho (mm) 550 550 550

Tipo de aquecimento

Inferior

Cozedura convencional

Cozedura convencional e ventilada  -  - 

Grelhador Simples

Grelhador Rápido

Grelhador Ventilado  -  - 

Descongelação  -  -  - 

Função Pizza  - 

Manter Quente  -  -  - 

Aquecer Pratos  -  -  - 

Cozer pão  -  -  - 

Cozer a baixa temperatura  -  -  - 

Cozinhar congelados  -  -  - 

Gratinados  -  -  - 

Características

Autolimpeza pirolítica  -  -  - 

Sonda Térmica  -  -  - 

Touch Control / Comandos escamoteáveis

Display LED LED âmbar LED âmbar LED âmbar

Sugestão de temperatura automática  -  - -

Controlo eletrónico da temperatura  -  - -

3 2 2

Calhas telescópicas TR1LV TR1LV -

Bloqueio de Segurança para crianças  -  -  - 

Desconexão Automática  -  -  - 

Luz de halogéneo 1 1 1

Função Demo  -  -  - 

Pré-aquecimento rápido  -  -  - 

Dados Técnicos

Voltagem, V 50 50 50

Frequência, Hz 230 230 230

Comprimento do cabo, m 1,6 1,6 1,6

Potência, W 2780 2780 2780

PNC 949 716 334 949 716 290 949 716 266

EAN 7332543293131 7332543225583 7332543225576

Fornos Multifunções InfiSpace™

37

Cozinhar Especificações Técnicas
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Personalize a sua cozinha instalando 
os produtos da gama compacta como 
desejar, na horizontal ou em altura.
Adaptam-se a qualquer espaço sem 
renunciar à última palavra em design e 
tecnologia.

Não perca o seu 

programa preferido

Cozinhe e veja televisão ao 

mesmo tempo graças ao 

ecrã com braço direcional 

horizontal - 170º.

Vapor e ar quente para 

excelentes resultados

3 ciclos de vapor para 

pratos mais saudáveis 

e saborosos.

Limpeza profissional

Transforma os resíduos 

em cinzas. Para limpar 

apenas tem que passar 

um pano húmido.

Café acabado de fazer

Expresso ou cappuccino, 

suave ou forte... a 

escolha é sua.

Forno Pirolítico

Máquina de Café Automática

TV

Forno CombiSteam Deluxe

Compacto não significa 

renunciar a produtos ou 

características com as quais 

sonha. Longe disso. 

Significa apenas que pode 

usufruir de todas as 

características presentes 

nos produtos standard num 

produto de menores 

dimensões. Excelentes 

notícias para a sua 

criatividade culinária.

No forno a vapor compacto 

pode, por exemplo, 

cozinhar receitas deliciosas 

e saudáveis e mesmo assim 

fica com espaço na sua 

cozinha para algo mais. 

Uma máquina de café 

automática ou então um 

LCD de integrar compacto!

Pode até optar por um 2 em 1 

e escolher um forno que 

combina as funções de 

micro-ondas com grelhador. 

Descongela, coze, grelha e 

reaquece alimentos.

A gama compacta da 

Electrolux permite combinar 

os eletrodomésticos de 

forma elegante para 

satisfazer as necessidades 

dos profissionais. 

O painel de vidro e inox 

proporciona um alinhamento 

perfeito, oferecendo um 

design elegante à sua 

cozinha. 

Criatividade na 
cozinha A nossa Experiência 

Profissional

Cozinhar é uma experiência 

muito pessoal. Sabemos 

que os chefs adaptam os 

eletrodomésticos ao seu 

estilo. Agora pode fazer o 

mesmo com a gama 

compacta da Electrolux, 

sem se preocupar com a 

dimensão do espaço de 

que dispõe.

Gama Compacta
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Forno Multifunções 45 cm

EVY5841BAX

A mesma flexibilidade que exigem os 
chefs.

Este forno compacto de 45 cm de 
altura oferece a mesma flexibilidade 
exigida pelos chefs. Além disso, possui 
o tabuleiro de maior superfície útil do 
mercado.

Display Touch Control com ícones e 
textos brancos que ajudarão a criar 
pratos difíceis de esquecer. Inclui 
funções de ajuda e 90 receitas  
pré-programadas.

forno com os programas favoritos

opcional página 43

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)
450 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 944 066 094

EAN: 7332543266609

Forno com função micro-ondas 45 cm

EVY6800AAX

Micro-ondas + Grill 45 cm.

Uma cozedura mais fácil e rápida.

Display Touch Control com ícones e 
textos brancos que ajudarão a criar 
pratos difíceis de esquecer. Inclui 
funções de ajuda e 28 receitas  
pré-programadas. 1.000

forno com os programas favoritos

revestimento de esmalte

opcional página 43

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)
450 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 944 066 051

EAN: 7332543276448

PT: €560

PT: €489

Forno Multifunções + vapor 45 cm

EVY9841AAX

Combi Vapor.

Sinta-se um chef em casa e desfrute 
de receitas profissionais com este 
forno a vapor com 45 cm de altura.

Ao combinar a função de vapor e ar 
quente pode deleitar os convidados 
com pratos saudáveis e saborosos, 
crocantes por fora e tenros por dentro.

Vapor 100%, 50% vapor -50% ar 
quente e 25% vapor -75% ar quente.

automaticamente quando a carne 
está no ponto

vapor

forno com os programas favoritos

opcional página 43

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)
450 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 944 066 115

EAN: 7332543299676

Forno Pirolítico 45 cm

EVK5840AAX

Limpeza profissional e sem esfregar!

Com o forno com 3 ciclos de  
autolimpeza pirolítica, consegue uma 
limpeza profissional com o simples 
premir de um botão. Converte os 
resíduos em cinza e até avisa se 
precisa de limpeza.

Display Touch Control com ícones e 
textos brancos, que ajudarão a criar 
pratos difíceis de esquecer. Inclui 
funções de ajuda e 90 receitas  
pré-programadas.

forno com os programas favoritos

TM

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)
450 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 944 066 152

EAN: 7332543358649

PT: €826

PT: €586

600

Cozinhar 
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Máquina de Café

EBC5451AX

Máquina de Café eletrónica de 45 cm.

A máquina de café compacta da 
Electrolux assegura resultados 
profissionais com um simples premir 
de botão.

LCD branco

cheio

 
- Expresso e cappuccino 
- Normal, suave e extrasuave 
- Café cheio, normal e curto 
- Água quente e vapor

do café e da água, intensidade 
do café, moinho, 2 chávenas em 
simultâneo

de 200 gr

página 43

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)
450 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 942 401 220
EAN: 7332543445592

LCD

ETV4500AX

TV de integração total LCD Full HD.

Dê um toque exclusivo à cozinha com 
o mais recente design e tecnologia.

auriculares

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)
450 (A) x 594 (L) x 550 (P)

PNC: 947 727 257
EAN: 7332543370931

PT: €1.288

PT: €1.137

Informação Técnica

Informação Técnica

Características

Características

Gaveta de aquecimento.

80º

Gaveta.

EED14700OX

EED14500OX

PNC: 947 006 017
EAN: 7332543275571

PNC: 947 006 014
EAN: 7332543275557

PT: €417

PT: €266

Cozinhar Cozinhar 
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Gama Compacta

Fornos Máquina de Café LCD

Ficha de produto em conformidade com a 
Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo

Índice de eficiência energética 94,5 80,8 94,5 -

Classe Eficiência Energética A A -

Consumo de energia no modo estático 
0,93 0,85 0,85 -

Consumo de energia no modo estático  
- - - -

Consumo de energia no modo ventilado 
0,69 0,59 0,69 -

Consumo de energia no modo ventilado 
- - - -

Nº de cavidades 1 1 1 1

Fonte de energia Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico

Volume líquido da cavidade do forno (l) 43 44 44 46

Tipo
Multifunções Microondas

Cor Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas Inox Anti Dedadas

Dimensões

Altura (mm) 455 455 455 455

Largura (mm) 594 594 594 594

Profundidade (mm) 567 567 567 567

Altura do nicho (mm) 450 450 450 450

Largura do nicho (mm) 560 560 560 560

Profundidade do nicho (mm) 550 550 550 550

Tipo de aquecimento

Inferior  - 

Cozedura convencional  - 

Cozedura convencional e ventilada  - 

 - 

 - 

 - 

Descongelação  - 

Função Pizza  - 

 - 

Aquecer Pratos  - 

Cozer pão  - 

Cozer a baixa temperatura  - 

Cozinhar congelados  - 

 - 

Características

Autolimpeza pirolítica 3 - - -

Sonda Térmica  - 

Display LCD Texto LCD Texto LCD Texto LCD Texto

Sugestão de temperatura automática

4 4 4 3

- - - -

Desconexão Automática

Nº lâmpadas de halogéneo 1 1 1 1

Função Demo 

Pré-aquecimento rápido  -  -  -  - 

Dados Técnicos

Voltagem, V 50 50 50 50

220-240 220-240 220-240 220-240

Comprimento do cabo, m 1,5 1,5 1,5 1,5

3000 3000 3000 2000

PNC 944 066 115 944 066 152 944 066 094 944 066 051

EAN 7332543299676 7332543358649 7332543266609 7332543276448

Ficha de produto

Marca Electrolux

Modelo

Características

Cor Inox Anti Dedadas

Touch

Display

Função AutoStart

Indicadores LED

Falta de Café,  
Falta de água, 

de café cheio

Programas Automáticos 4

Expresso e Cappuccino

Normal, suave, extra suave

Cheio, normal, curto

Água quente e vapor

água

Programação da Temperatura do Café e 
água

Capacidade moinho, gr 200

Capacidade deposito de água, l 1,8

Nº de Chávenas 2

Iluminação 2 Lâmpadas LED

Descalcificador, 
Medidor de dureza 

da água

Dimensões

Altura (mm) 455

Largura (mm) 594

Profundidade (mm) 361

Altura do nicho (mm) 450

Largura do nicho (mm) 560

Profundidade do nicho (mm) 550

Ligação Elétrica

1350

Pressão, bar 15

Voltagem, V 220-240

50-60

PNC 942 401 220

EAN 7332543445592

Ficha de produto

Marca Electrolux

Modelo

Características

Cor Inox Anti Dedadas

Tipo de Ecrã LCD

Formato Ecrã

Dimensão Ecrã 19”

Nº de Canais 1000

Ecrã com braço direcional horizontal 170º

 

Sintonizador

Áudio Nicam Stereo

Ligações
 

antena

Compatibilidade DVD
 

Dimensões

Altura (mm) 455

Largura (mm) 594

Profundidade (mm) 21

Altura do nicho (mm) 450

Largura do nicho (mm) 560

Profundidade do nicho (mm) 550

Ligação Elétrica

Voltagem, V 220-240

50

PNC 947 727 257

EAN 7332543370931

Cozinhar Especificações Técnicas
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Revolução 
na cozinha

O que fazer 
quando não tem 
muito tempo 
para dedicar a 
cozinhar?  
Os micro-ondas 
Electrolux incluem 
as últimas 
inovações para o 
ajudar nesta tarefa, 
sem renunciar 
a resultados 
perfeitos.

Uma cozinha com  

micro-ondas combina 

rapidez com facilidade de 

utilização, sem perder os 

sabores nem as qualidades 

nutritivas dos alimentos. O 

micro-ondas é, sem dúvida, 

um ótimo complemento dos 

restantes eletrodomésticos 

da sua cozinha, pois 

descongelam, cozinham, 

gratinam ou aquecem os 

alimentos num instante, 

permitindo-lhe economizar 

tempo e energia.

Display multifunções

Para além de nos manter 

actualizados quanto à 

hora do dia, apresenta 

outras funções úteis, tais 

como: informação da 

potência selecionada, 

duração da função que 

escolheu ou até a duração 

de acordo com o peso do 

alimento introduzido.

Programas automáticos

Pequenos fornos com 

muitas possibilidades. 

Os novos micro-ondas 

eletrónicos dispõem de 

programas automáticos 

ideais para descongelar e 

cozinhar. Basta selecionar 

o programa e introduzir o 

peso do alimento… o resto 

é feito automaticamente.

Temporizador com alarme

Quem não necessita de, 

uma ou outra vez, ser 

avisado passado um 

tempo? Os micro-ondas 

Electrolux dispõem de um 

temporizador com alarme, 

que se pode activar sem 

necessidade de selecionar 

nenhuma função.

Display LCD 

Com este display poderá 

controlar o processo de 

cozedura dos alimentos, 

graças a um interface 

intuitivo e fácil de utilizar, 

baseado em símbolos.

46 47
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Micro-ondas de Encastre 26 l

EMS26204OX

Este forno micro-ondas tem dois 
modos de cozedura Grill disponíveis:

1. Apenas Grill.

2. Dual Grill (Grill combinado com 
micro-ondas).

Com o Grill pode gratinar bacalhau 
com natas. No Dual Grill, a ajuda das  
micro-ondas acelera o processo 
de cozedura, podendo grelhar 
espetadas de porco em apenas 7 
minutos.

 
900 W

micro-ondas + grelhador

descongelação por peso

cozedura por peso com Grill

cozedura por peso

Características Informação Técnica

Micro-ondas de Encastre 26 l

EMS26004OX

Micro-ondas de 26 litros com 
moldura integrada.

Os programas automáticos ajudam-no 
a descongelar e a cozinhar alimentos 
automaticamente, diretamente do 
congelador para a mesa.

 
900 W

descongelação por peso

cozedura por peso

cozedura por peso

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)
450 (A) x 562 (L) x 500 (P)

PNC:

EAN:

PT: €417

Dimensões do nicho (mm)
450 (A) x 562 (L) x 500 (P)

PNC: 947 608 612

EAN:

PT: €382

Micro-ondas de Encastre 17 l

EMS17256OX

Micro-ondas de 17 litros com 
grelhador e moldura integrada.

 
900 W

Micro-ondas + grelhador

descongelação por peso

cozedura por peso com grill

cozedura por peso

Características Informação Técnica

Micro-ondas de Encastre 20 l

EMM20007OX

Um micro-ondas de encastre perfeito 
para a sua cozinha.

simples ou para aquecer alimentos 
provenientes do frigorífico, este  
micro-ondas é fácil de usar.

800 W

digital

peso

Características Informação Técnica

Dimensões do nicho (mm)

PNC: 947 608 618

EAN:

PT: €357

Dimensões do nicho (mm)

PNC:

EAN:

PT: €249

Cozinhar Micro-ondas
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Jogamos às escondidas?

Não está a utilizar a 

placa? Os comandos 

dos nossos modelos 

InfiniteTM encontram-se 

ocultos até que realmente 

precise de os utilizar. 

Apenas o botão  

on-off se mantém 

visível.

Placas 
Novidades
Possibilidades infinitas, todos os dias.
Fique a conhecer as características e funções 
que poderá encontrar na nossa gama de 
placas Inspiration.

Se o telefone tocar

Selecione a função 

Stop&Go para 

guardar todas as suas 

definições. Quando 

regressar, pode voltar 

a reativá-las com 

um simples toque. 

FlexiBridge 

Esta função especial 

permite-lhe combinar até 

4 focos, oferecendo-lhe a 

maior superfície de cozedura 

do mercado, para qualquer 

formato de tacho ou panela 

- garantindo a distribuição 

uniforme do calor.

Liberte-se dos focos 

Coloque os tachos e 

panelas da forma que mais 

lhe convier na superfície 

das nossas placas InfiniteTM. 

Máxima liberdade criativa.

Função ProCook

Para um controlo rápido 

e preciso da temperatura, 

os chefs profissionais 

simplesmente deslizam os 

recipientes na placa sem 

alterar as configurações 

de cozedura. 

A função ProCook  

oferece-lhe 3 zonas 

com uma temperatura 

predefinida distinta, 

podendo passar de fervura 

na potência máxima para 

lume brando na potência 

mínima ou vice-versa.

Display TFT InfiSightTM

O display TFT InfiSightTM 

de 3.5” com texto a cores 

controla as funções 

avançadas da placa 

de forma mais intuitiva. 

Mais informação sem 

complicações.

Peixe no menu?

Graças à função “Ponte”, 

pode colocar a peixeira ou 

qualquer outro recipiente 

de maior dimensão ao 

longo de duas zonas de 

cozedura, controladas 

por um único comando.

Necessita mais potência?

A função Power permite-lhe 

aumentar a temperatura, 

chegando ao nível 

máximo num instante.

Simples e elegante

Os LEDs brancos sobre 

a superfície preta são 

uma combinação sem 

igual e apenas disponível 

em alguns modelos da 

gama Inspiration.  

EcoTimer

Desliga a placa, utilizando 

o calor residual para 

terminar a cozedura. 

Assim, reduz ainda mais 

o consumo energético.

Cozinhar
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Possibilidades 

infinitas 
Apresentamos a nova placa de 

indução InfiFlexTMInfiFlexInfiFlex  que lhe permite 

dar asas à sua criatividade graças 

a uma maior zona de cozedura. 

Pode escolher quantas zonas quer 

utilizar e controlar em conjunto. Isto 

significa que tem liberdade para criar 

exatamente a área de cozedura ideal 

para as suas receitas preferidas.

Máxima flexibilidade

Utilização normal:
Para utilizar tachos e panelas  
de dimensão standard.

Ponte 1:  

Quando utiliza recipientes  
maiores pode combinar  
3 zonas. Ou pode utilizar  
a zona mais pequena  
separadamente para  fazer  
um molho, por exemplo.

Ponte 2: 
Ideal para utensílios de  
grandes dimensões (tal  
como um grelhadora ou  
uma peixeira), pode combinar  
as 4 zonas. 

ProCook

Cozinhe como um 
profissional com 3 zonas 
de temperaturas distintas.

Máximo: 
Potência máxima, para 
ferver mais rapidamente. 

Médio: 

Nível de potência médio 
que mantém os seus 
alimentos a cozinhar a uma 
temperatura estável.

Mínimo: 

Nível de potência mais 
baixo, ideal para manter os 
alimentos quentes e não ter 
de os cozinhar novamente.

Máximo: Médio: Mínimo:

Controlo Direct Access

Rapidez e precisão. Com a nossa tecnologia Direct 
Access tem à sua disposição toda a informação 
necessária de forma imediata e intuitiva. 
Para ajustar os programas, basta passar o dedo pelos 
comandos deslizantes para economizar tempo.

CleverHeat

O indicador residual  
oferece 3 possibilidades:
- Continuar a cozinhar
- Manter quente
- Calor residual

Placas  
Vale a pena saber
Como as novidades da nossa gama Inspiration o 
vão ajudar nas tarefas domésticas.

FreeZone 
Cozinhe sem limites
Placa de Indução InfiniteTM MaxiFlexTM

Cozinhar
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Quando tem vários tachos ou panelas 
a borbulhar, como garantir que cada 
ingrediente é cozinhado corretamente?  
A InfiniteProTM da Electrolux tem a solução.

Cozinhe 
como um 
profissional

Imagine um restaurante.

Tachos e panelas 

espalhados por todo o 

lado. Vapor misturado com 

aromas mágicos. Os chefs 

cozinham entusiasticamente 

para confecionar pratos 

deliciosos que irão em 

breve ser servidos a 

convidados expectantes. 

Como conseguem? Como 

controlam todos os 

aspetos de cada receita 

ao mesmo tempo?

O segredo está na arte de 

cozinhar com zonas de 

temperaturas prédefinidas. 

Os chefs movimentam os 

tachos e panelas para a 

zona com a temperatura 

adequada a cada momento 

para evitar ter que regular 

a temperatura da placa 

durante a cozedura. 

Isto signfica que podem 

cozinhar mais pratos 

ao mesmo tempo. Esta 

nova forma de cozinhar, 

ou seja deslizar tachos e 

panelas entre zonas em 

vez de regular a potência 

da placa, está agora ao 

alcance da sua cozinha.

Apenas tem que decidir 

qual a combinação de 

temperaturas que pretende, 

segundo o que lhe for mais 

conveniente - por exemplo 

para ferver, cozinhar e 

manter quente. A função 

ChefModeTM memoriza a 

última marcação e estará 

sempre ao seu dispor. 

Inicie a sua aventura 

culinária com a placa 

Electrolux InfiniteProTM.

A nossa experiência 
profissional

Um chef profissional 

necessita poder ajustar 

rapidamente a temperatura 

da placa de acordo com 

o som, aparência e aroma 

dos ingredientes que está a 

cozinhar. A gama de placas 

de indução Inspiration da 

Electrolux disponibiliza este 

nível de controlo e precisão.

EHH9967FOZ

Cozinhar
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Possibilidades
infinitas

Uma placa que se adapte 

aos seus recipientes, 

não o contrário.

Imagine que a sua placa 
é uma tela em que a 
imaginação não tem 
limites. A nossa gama de 
placas de indução Infinite 
liberta-o da necessidade 
de colocar os recipientes 
corretamente ordenados 
nos queimadores ou focos.  
Em vez desta restrição, 
comece a colocar os seus 
tachos e frigideiras numa 
das zonas da superfície 
da mesa de trabalho 
– qualquer que seja o 
tamanho e formato. Só tem 
de assegurar que a “cruz” 
de mira está coberta.

Mas as boas notícias não 
terminam aqui; tem também 
uma resposta imediata e 
precisa às alterações de 
temperatura. Pode passar 
da fervura para manter 
quente em segundos, 
sem ter de movimentar os 
recipientes. Mas, se está 
com muita pressa, utilize a 
função Power para atingir 
a temperatura máxima 
mais rapidamente. E com 
o deslizar do dedo sobre 
o painel de controlo 
Direct Access, pode 
definir exatamente a 
temperatura que pretende 
com mais rapidez.

ProSense Fry: o ajudante 

perfeito do chef da casa

Obtenha sempre resultados 
perfeitos graças à cozedura 
assistida ProSense Fry. Sensores 
garantem um controlo perfeito da 
temperatura do óleo, do tempo de 
fritura e uma cozedura uniforme. 
Basta selecionar o nível de cozedura 
e a placa de indução encarrega-
se do controlo da temperatura. 
A temperatura adequada 
mantém-se de forma automática 
durante o tempo necessário, sem 
necessidade de realizar ajustes. 
A primeira opção (nível baixo) é 
indicada para fritar ovos, peixe e 
legumes. O segundo nível (nível 
médio) é ideal para panquecas, 
fritar peixe, alimentos congelados 
e carne. O terceiro nível (nível 
alto), é perfeito para cozinhar 
carne de vaca mal passada. 

58 59
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1

3

2

Fabricada em 
vitrocerâmica, a nossa 
gama de placas modulares 
é de tirar o fôlego. Além 
disso é extremamente 
simples e prática e permite 
ter uma cozinha feita à 
sua medida. Combine as 
placas modulares segundo 
as suas necessidades. 

Decore a sua cozinha 
É um luxo ter ao seu 
alcance a combinação 
ideal de placas. A nossa 
gama modular oferece-lhe 
diferentes opções que 
alinham na perfeição, 
conferindo um toque 
pessoal a qualquer cozinha. 

1. Teppan yaki
2.  Gás
3.Indução Infinite

Faça 
a sua 
escolha
O luxo de personalizar a sua cozinha, 
como o fazem os grandes chefs, está 
ao seu alcance. 

À sua medida
Cada combinação é 
completamente individual, 
oferecendo-lhe diferentes 
opções, tais como Teppan 
Yaki, wok - para um toque 
da cozinha japonesa em 
sua casa, em voga junto 
dos chefs profissionais, 
que permite resultados 
saborosos e saudáveis. 

O desenho minimalista 
da gama modular da 
Electrolux completa 
qualquer estilo de cozinha, 
já que combina com 
madeira, aço, mármore 
ou vidro. Escolha, 
simplesmente, os modelos 
que se adaptam a si.

Gama modular

A nossa experiência 
profissional
Cozinhar é uma experiência 
muito pessoal. Sabemos 
que os chefs adaptam 
os eletrodomésticos ao 
seu estilo. Com a gama 
modular da Electrolux 
pode fazer o mesmo, 
com todo o requinte.

60

Cozinhar
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Placa de Indução InfiniteTM

EHH9967FOZ

InfiniteProTM indução com ChefMode.
6 zonas que se transformam numa 
grande superfície de indução.

Informação TécnicaBenefícios e Características

Desfrute como os profissionais das 
suas possibilidades infinitas.

Função ProCook: 3 zonas de 
intensidade distinta e imediata. Prima 
o botão e poderá deslizar o recipiente 
da zona de cozedura máxima, para 
a média ou mínima para manter 
simplesmente o calor.

Comandos táteis deslizantes 
DirectAccess permitem ajustar com 
precisão e de imediato a potência 
necessária.

Função Power Booster: para acelerar 
a cozedura e alcançar uma potência 
mais elevada rapidamente.

Se não puder estar perto da placa 
durante alguns minutos ative a função 
Stop&Go.

temperatura predefinida

ajusta o calor necessário de forma 
mais rápida

TM: desliga a placa, 
utilizando o calor residual para 
terminar a cozedura

há quanto tempo a placa está em 
funcionamento

residual com 3 níveis

automaticamente

crianças

Dimensões do corte (mm)
880 (A) x 490 (P)

PNC: 949 596 389

EAN: 7332543407354

Placa de Indução InfiniteTM

EHX9565FOK

Cozinhe sem limites com a gama 
InfiFlexTM. Terá a maior superfície de 
cozedura do mercado.

Função FlexiBridge: permite 
combinar até 4 zonas de cozedura 
e proporciona a maior superfície 
de cozedura com uma distribuição 
uniforme do calor.

Comandos táteis rotativos 
DirectAccess com 14 níveis de 
temperatura. Permitem ajustar com 
precisão e de imediato a potência 
necessária.

 
-  2 zonas: 2300/3200 W/210 mm

 -  1 zona flexível: 2.400/3.300 W /  
4 de 110x240 mm

TM

residual com 3 níveis

automaticamente

crianças

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
880 (A) x 490 (P)

PNC: 949 596 294

EAN: 7332543345625

Placa de Indução InfiniteTM

EHX8565FOK

Cozinhe sem limites com a gama 
InfiFlexTM. Terá a maior superfície de 
cozedura do mercado.

Função FlexiBridge: permite 
combinar até 4 zonas de cozedura 
e proporciona a maior superfície 
de cozedura com uma distribuição 
uniforme do calor.

Comandos táteis rotativos 
DirectAccess com 14 níveis de 
temperatura. Permitem ajustar com 
precisão e de imediato a potência 
necessária.

 
- 1 zona: 2300/3200 W/210 mm 
- 1 zona: 1800/2800 W/ 180 mm 
-  1 zona flexível: 2.400/3.300 W /  
4 de 110x240 mm

TM

residual com 3 níveis

automaticamente

crianças

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
750 (A) x 490 (P)

PNC: 949 596 293

EAN: 7332543345618

PT: €1.022

PT: €977

PT: €888

Cozinhar Placas
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Placa de Indução InfiniteTM

EHO8840FOG

Controlar as funções avançadas 
desta placa é mais fácil, graças ao 
display TFT InfiSight® de 3,5” com 
texto e cores.

ProSense Fry: mantém 
automaticamente a temperatura do 
azeite perfeita, através de sensores.

Com esta placa Infinite coloque 
recipientes de diferentes formas e 
tamanhos onde quiser.

Comandos táteis deslizantes 
DirectAccess com 14 níveis de potência.

Graças à função Ponte, duas zonas de 
cozedura convertem-se numa maior.

 
2.300/3.200 W/210 mm

TM

residual com 3 níveis

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
750 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 149

EAN: 7332543265046

Placa de Indução InfiniteTM

EHI8550FHK

Comandos táteis deslizantes 
DirectAccess com 14 níveis de 
temperatura.

Graças à função Ponte, duas zonas de 
cozedura convertem-se numa maior.

Já não é preciso regular o exaustor, 
a função Hob2Hood adapta a 
intensidade do exaustor à atividade 
da placa. 

Função Power Booster: para acelerar 
a cozedura e alcançar uma potência 
maior imediatamente.

 
- 3 zonas: 2300/3200 W/210 mm 
- 1 zona: 1800/2800 W/180 mm 
- 1 zona: 1400/2500 W/145 mm

TM

residual com 3 níveis

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
750 (A) x 490 (P)

PNC: 949 596 363

EAN: 7332543391677

PT: €888

PT: €799

Placa de Indução InfiniteTM

EHL7640FOK

Desfrute como os profissionais das 
suas possibilidades infinitas.

A placa de indução Infinite oferece 
a máxima liberdade. Pode colocar 
recipientes de diferentes tamanhos e 
formas onde quiser, sempre e quando 
cubram uma das cruzes.

Comandos táteis deslizantes 
DirectAccess com 14 níveis de 
potência.

Graças à função Ponte, duas zonas de 
cozedura convertem-se numa maior.

 
2.300/3.200 W/210 mm

acelerar a cozedura e alcançar uma 
potência maior imediatamente

TM

residual com 3 níveis

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
680 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 020

EAN: 7332543164769

Placa de Indução InfiniteTM

EHP6740FOK

Desfrute como os profissionais das 
suas possibilidades infinitas.

A placa de indução InfiniteFlexTM, 
permite um melhor rendimento com a 
função Ponte.

Comandos táteis deslizantes com 14 
níveis de potência e indicadores LED 
para um controlo mais intuitivo. Além 
disso, quando não são necessários, 
ficam escondidos.

Graças à função Ponte, duas zonas de 
cozedura convertem-se numa maior.

 
2.300/3.200 W/180x210 mm

acelerar a cozedura e alcançar uma 
potência maior imediatamente

TM

residual com 3 níveis

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 077

EAN: 7332543194445

PT: €871

PT: €799

Cozinhar Placas
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Placa de Indução

EHM6532IOS

Utilize frigideiras e panelas grandes, 
como um chef profissional. 

Dê um toque único à cozinha com esta 
placa de indução de cor exclusiva.

Comandos táteis deslizantes 
DirectAccess com 14 níveis de 
potência.

 
- 1 foco duplo: 
1.800/2.800/3.500/5.200 W/  
180-280 mm 
- 1 foco: 2.300/3.700 W/210 mm 
- 1 foco: 1.400/2.500 W/145 mm

acelerar a cozedura e alcançar uma 
potência maior imediatamente

TM

residual com 3 níveis

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 039

EAN: 7332543182695

Placa de Indução InfiniteTM

EHI6740FOK 

A placa de indução Infinite oferece a 
máxima liberdade. 

Pode colocar recipientes de diferentes 
tamanhos e formas onde quiser, 
sempre e quando cubram uma das 
cruzes.

Comandos táteis rotativos, 
deslizantes, com 14 níveis de potência 
e indicadores LED para um controlo 
mais intuitivo.

Graças à função Ponte, duas zonas de 
cozedura convertem-se numa maior.

 
2300/3200 W/210 mm

 - 1 foco: 1800/2800 W/180 mm
 - 1 foco: 1400/2500 W/145 mm

acelerar a cozedura e alcançar uma 
potência maior imediatamente

TM

residual com 3 níveis

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 048

EAN: 7332543183210

PT: €648

PT: €533

Placa de Indução

EHH6332FOK

A zona de cozedura desta placa 
permite preparar facilmente receitas 
com utensílios grandes.

Cozedura por indução: mais rápida, 
económica e segura.

Comandos táteis Touch Control com 
14 níveis de potência e programador.

 
- 1 foco duplo: 
1.800/2.800/3.500/3.700 W/  
180-280 mm 
- 1 foco: 2.300/3.700 W/210 mm 
- 1 foco: 1.400/2.500 W/145 mm

acelerar a cozedura e alcançar uma 
potência maior imediatamente

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 013

EAN: 7332543164691

Placa de Indução

EHH6540FHK

Comandos táteis deslizantes 
DirectAccess com 14 níveis de 
temperatura. 

Já não é preciso regular o exaustor, 
a função Hob2Hood adapta a 
intensidade do exaustor à atividade 
da placa. 

Função Power Booster: para acelerar 
a cozedura e alcançar uma potência 
maior imediatamente.

 
- 2 focos: 1800/2800 W/180 mm 
- 1 foco: 2300/3700 W/210 mm 
- 1 foco 1400/2500 W/145 mm

TM

residual com 3 níveis

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (A) x 490 (P)

PNC: 949 596 347

EAN: 7332543391059

PT: €489

PT: €471
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Placa Mista

EHG6341FOK

Indução e incandescência rápida 
(Hi-Light) na mesma placa 
vitrocerâmica.

Graças às 2 zonas de indução e 2 
zonas Hi-Light, pode escolher a forma 
de cozinhar as receitas.

Comandos táteis Touch Control com 
14 níveis de potência e programador.

 
- 1 foco: 2.300/3.700 W/210 mm 
- 1 foco: 1.400/2.500 W/145 mm

 
- 1 foco duplo:  
700/1.700 W/120/180 mm 
- 1 foco: 1.200 W/145 mm

acelerar a cozedura e alcançar uma 
potência maior imediatamente

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 023

EAN: 7332543164899

Placa de Indução

EHH6340XOK

Velocidade e precisão para criações 
mais suculentas.

Dê asas à sua imaginação e talento 
e aproveite a velocidade e precisão 
utilizadas pelos chefs profissionais. 
A indução permite realizar ajustes 
de temperatura mais precisos e 
imediatos.

Comandos táteis Touch Control com 
14 níveis de potência e programador.

 
- 1 foco: 2.300/3.700 W/210 mm 
- 2 focos: 1.800/2.800 W/180 mm 
- 1 foco: 1.400/2.500 W/145 mm

acelerar a cozedura e alcançar uma 
potência maior imediatamente

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (A) x 490 (P)

PNC: 949 596 044

EAN: 7332543183173

PT: €444

PT: €417

Placa de Indução

EHH6340FOK

Dê asas à sua imaginação e talento 
e aproveite a velocidade e precisão 
utilizadas pelos chefs profissionais. 

A indução permite realizar ajustes 
de temperatura mais precisos e 
imediatos.

Comandos táteis Touch Control com 9 
níveis de potência e programador.

 
- 1 foco: 2.300/3.700 W/210 mm 
- 2 focos: 1.800/2.800 W/180 mm 
- 1 foco: 1.400/2.500 W/145 mm

acelerar a cozedura e alcançar uma 
potência maior imediatamente

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 017

EAN: 7332543164738

Placa de Indução

EHH6240ISK

Placa de indução com 4 focos.

Cozinhados mais rápidos e seguros: 
a função Power Booster atinge 
rapidamente uma potência maior e 
acelera o tempo de cozedura.

Comandos táteis Touch Control com 9 
níveis de potência e programador.

 
- 1 foco: 2300/3700 W/210 mm 
- 2 focos: 1800/2800 W/180 mm 
- 1 foco: 1400/2500 W/145 mm

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 490 (P)

PNC: 949 492 087

EAN: 7332543376612

PT: €373

PT: €373
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Vitrocerâmica Hi-Light

EHF8748FOK

Placa vitrocerâmica independente de 
78 cm.

Informação TécnicaBenefícios e Características

Desfrute do espaço e da liberdade 
para cozinhar tudo o que quiser.

Utilize frigideiras e panelas grandes, 
como um chef profissional. A zona 
de cozedura desta placa permite 
preparar facilmente receitas com 
utensílios grandes.

Superfície vitrocerâmica fácil de 
limpar.

Comandos táteis rotativos, 
deslizantes, com 14 níveis de potência 
e indicadores LED para um controlo 
mais intuitivo.

 
- 1 foco triplo: 
1.050/1.950/2.700 W/145-210-270 mm 
- 1 foco extensível:  
1.400/2.200 W/170x265 mm 
- 1 foco duplo:  
700/1.700 W/120-180 mm 
- 1 foco: 1.200 W/145 mm

TM

residual com 3 níveis

automaticamente

Dimensões do corte (mm)
750 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 058

EAN: 7332543188666

PT: €622

Informação TécnicaCaracterísticas

Grelhador para placas com 
zonas de indução.

INFI-GRILL

PNC: 944 189 326

EAN: 733254197606

PT: €130

Características

Proteção opcional para 
isolamento térmico da 
gaveta e do móvel.

Válido para placa 
EHH9967FSG.

PBOX-8R9I Informação Técnica

PNC: 944 189 315

EAN: 7332543069187

PT: €90

Características

Proteção opcional para 
isolamento térmico da 
gaveta e do móvel.

Válido para as placas de 
indução de 71 e 78 cm.

PBOX-7IR8I Informação Técnica

PNC: 944 189 314

EAN: 7332543069163

PT: €80

Características

Proteção opcional para 
isolamento térmico da 
gaveta e do móvel.

Válido para as placas de 
indução de 58 e 59 cm.

PBOX-6IR Informação Técnica

PNC: 949 189 313

EAN: 7332543069156

PT: €60

Cozinhar Acessórios para Placas de Indução Cozinhar Placas



72 73

Vitrocerâmica Hi-Light

EHF6547FOK

Focos de diferentes dimensões e 
formatos oferecem uma grande 
versatilidade na utilização de todo o 
tipo de recipientes.

 
- 1 foco extensível:  
1500/240 W - 170 x 265mm 
- 1 foco triplo:  
800/1600/2300 W - 120/175/210 mm 
- 2 focos: 120 W - 145 mm

TM

residual com 3 níveis

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 005

EAN: 7332543164660

Vitrocerâmica Hi-Light

EHF6232FOK

Utilize frigideiras e panelas grandes, 
como um chef profissional. 

Superfície vitrocerâmica fácil de 
limpar.

Comandos táteis TouchControl com 9 
níveis de potência.

 
- 1 foco triplo: 
1.050/1.950/2.700 W/145/210/270 mm 
- 1 foco: 1.800 W/180 mm 
- 1 foco: 1.200 W/145 mm

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 003

EAN: 7332543164523

PT: €409

PT: €320

Vitrocerâmica Hi-Light

EHF6343FOK

As 4 zonas de cozedura de diferentes 
tamanhos, incluindo uma zona 
dupla e uma tripla, tornam esta 
vitrocerâmica Hi-Light perfeita para 
recipientes grandes e pequenos.

Comandos táteis TouchControl com 14 
níveis de potência.

 
- 1 foco triplo: 800/1.600/2.300 W/ 
120-175-210 mm 
- 1 foco duplo:  
700/1.700 W/120-180 mm 
- 2 focos: 1.200 W/145 mm

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 004

EAN: 7332543164530

Vitrocerâmica Hi-Light

EHF6241FOK

Utilize frigideiras e panelas grandes, 
como um chef profissional. 

Superfície vitrocerâmica fácil de 
limpar.

Comandos táteis TouchControl com 9 
níveis de potência.

 
- 1 foco duplo:  
750/2.200 W/120/210 mm 
- 2 focos: 1.200/145 mm 
- 1 foco: 1.800/120 mm

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 490 (P)

PNC: 949 596 001

EAN: 7332543164509

PT: €311

PT: €231

Cozinhar Placas
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Placa Mista

EGD6576NOK

Indução e gás juntos ao seu alcance.

Graças às 2 zonas de indução e aos 
2 queimadores a gás, pode escolher 
fontes de energia diferentes.

Comandos táteis TouchControl 
deslizantes para a indução e 
comandos giratórios para o controlo 
do gás.

 
- 1 foco: 2.300/3.300 W/210 mm 
- 1 foco: 1.400/2.500 W/140 mm

 
- 1 queimador: 2.700 W/100 mm 
- 1 queimador: 1.900 W/70 mm

acelerar a cozedura e alcançar uma 
potência maior imediatamente

automaticamente

maior durabilidade e resistência à 
temperatura

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 490 (P)

PNC: 949 760 068

EAN: 7332543196265

Placa Mista

EGE6182NOK

Hi-Light e gás numa só placa.

A superfície de vitrocerâmica desta 
placa é muito fácil de limpar. Basta 
passar um pano e já está.

 
- 1 queimador: 1900 W/70 mm 
- 1 queimador: 2900 W/100 mm 
- 1 queimador: 1000 W/54 mm

maior durabilidade e resistência à 
temperatura

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
550 (L) x 470 (P)

PNC: 949 740 619

EAN: 7332543196005

PT: €489

PT: €364

Placa Mista

EGE6172NOK

Hi-Light e gás numa só placa.

Pode escolher entre 2 focos de 
vitrocerâmica e 2 queimadores a gás.

Se a chama do seu queimador de 
gás se apagar acidentalmente, 
graças à segurança termoelétrica 
o fornecimento de gás é fechado 
automaticamente. Para sua total 
tranquilidade.

 
- 1 foco: 1800 W/180 mm 
- 1 foco: 1200 W/145 mm

 
- 1 queimador: 1900 W/70 mm 
- 1 queimador: 2700 W/100 mm

maior durabilidade e resistência à 
temperatura

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
550 (L) x 470 (P)

PNC: 949 760 070

EAN: 7332543196029

Placa Cristalgás

EGT7355NOK

Combina o estilo e a suavidade do 
vidro com a precisão do gás, eficaz e 
profissional.

Zona Wok no centro para cozinheiros 
mais atrevidos.

Grelhas em ferro fundido para 
maior durabilidade e resistência à 
temperatura.

Queimadores de três tamanhos para 
maior flexibilidade e criatividade.

 
- 1 queimador tripla coroa: 
 3.800 W/122 mm 
- 3 queimadores: 1.650 W/70 mm 
- 1 queimador: 2.200 W/100 mm

do que uma placa a gás tradicional

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 480 (P)

PNC: 949 630 565

EAN: 7332543200412

PT: €355

PT: €373

Cozinhar Placas
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Placa Cristalgás

EGT7353NOK

Para um aspeto inovador, escolha 
esta placa Cristalgás.

Grelhas em ferro fundido para 
oferecer maior resistência ao calor e 
mais durabilidade.

Queimadores de três tamanhos 
diferentes para maior flexibilidade e 
criatividade.

 
- 1 queimador de tripla coroa: 
3800 W/122 mm 
- 3 queimadores: 1900 W/70 mm 
- 1 queimador: 1000 W/54 mm

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 480 (P)

PNC: 949 630 576

EAN: 7332543355457

Placa Cristalgás

EGT6345YOK

Grelhas em ferro fundido para 
maior durabilidade e resistência à 
temperatura.

Design Cristalgás que se integra 
perfeitamente na cozinha.

 
- 3 queimadores: 1.650 W/70 mm 
- 1 queimador: 2.200 W/100 mm

do que uma placa a gás tradicional

um controlo total do gás

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 480 (P)

PNC: 949 640 166

EAN: 7332543200368

PT: €355

PT: €311

Placa Cristalgás

EGT6142NOK

Para um aspeto inovador, escolha 
esta placa Cristalgás.

Grelhas em ferro fundido para 
maior durabilidade e resistência à 
temperatura.

Queimadores de três tamanhos para 
maior flexibilidade e criatividade.

 
- 1 queimador: 2.700 W/ 100 mm 
- 2 queimadores: 1.900 W/70 mm 
- 1 queimador: 1.000 W/54 mm

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
550 (L) x 470 (P)

PNC: 949 620 897

EAN: 7332543196180

Placa a Gás

EGS7658SOX

Design Ultra flat, perfeita para a 
cozinha minimalista de hoje.

Grelhas em ferro fundido para 
oferecer maior resistência ao calor e 
mais durabilidade.

Queimadores de três tamanhos 
diferentes para maior flexibilidade e 
criatividade.

 
- 1 queimador de tripla coroa: 
4000 W/122 mm 
- 3 queimadores: 2000 W/70 mm 
- 1 queimador: 1000 W/54 mm

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 480 (P)

PNC: 949 630 513

EAN: 7332543294671

PT: €284

PT: €400

Cozinhar Placas
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Placa a Gás

EGH7353BOX

Esta placa elegante integrar-se-á de 

forma subtil na cozinha moderna.

Graças ao queimador de tripla coroa, 
pode criar uma chama muito intensa.  
É exatamente o tipo de calor de que 
necessita para cozinhar com um Wok.

Grelhas em ferro fundido para 
oferecer maior resistência ao calor e 
mais durabilidade.

 
- 1 queimador de tripla coroa: 
4000 W/122mm 
- 2 queimadores: 2000 W/70 mm 
- 1 queimador: 3000 W/100 mm 
- 1 queimador: 1000 W/54 mm

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 480 (P)

PNC: 949 630 656
EAN: 7332543421725

Placa a Gás

EGU6648LOX

Eleva o design de qualquer cozinha 
moderna.

Nova configuração dos queimadores 
para obter mais flexibilidade.

Zona Wok para cozinheiros mais 
atrevidos.

Grelhas em ferro fundido para 
maior durabilidade e resistência à 
temperatura.

 
- 1 queimador tripla coroa:  
4.000 W/122 mm 
- 2 queimadores: 2.000 W/70 mm 
- 1 queimador: 1.000 W/54 mm

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 480 (P)

PNC: 949 640 066
EAN: 7332543294879

PT: €284

PT: €355

Placa a Gás

EGH6343BOX

Esta placa elegante integrar-se-á de 
forma subtil na cozinha moderna.

Graças ao queimador de tripla coroa, 
pode criar uma chama muito intensa.  
É exatamente o tipo de calor de que 
necessita para cozinhar com um Wok.

Grelhas em ferro fundido para 
oferecer maior resistência ao calor e 
mais durabilidade.

 
- 1 queimador de tripla coroa: 
4000 W/122 mm 
- 2 queimadores: 2000 W/70 mm 
- 1 queimador: 1000 W/54 mm

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 480 (P)

PNC: 949 640 310
EAN: 7332543421770

Placa a Gás

EGH6243BOX

Esta placa elegante integrar-se-á de 
forma subtil na cozinha moderna.

Graças ao queimador de tripla coroa, 
pode criar uma chama muito intensa.  
É exatamente o tipo de calor de que 
necessita para cozinhar com um Wok.

 
- 1 queimador de tripla coroa: 
4000 W/122 mm 
- 2 queimadores: 2000 W/70 mm 
- 1 queimador: 1000 W/54 mm

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
560 (L) x 480 (P)

PNC: 949 640 299
EAN: 7332543421749

PT: €231

PT: €204

Cozinhar Placas
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Placa Modular

EQT4520BOZ

Desfrute de uma cozinha feita à sua 
medida.

Combine as placas modulares a 
gosto e aproveite a nossa experiência 
profissional para desfrutar em casa de 
uma cozinha personalizada.

Com a placa Teppan Yaki, tem a 
autêntica cozinha japonesa ao seu 
alcance.

Comandos táteis deslizantes 
DirectAccess com 14 níveis de 
temperatura. 

de cozedura convertem-se numa 
maior

TM desliga a placa, 
usando o calor residual até terminar 
a cozedura

há quanto tempo a placa está em 
funcionamento

residual com 3 níveis

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
340 (L) x 490 (P)

PNC: 941 460 015

EAN: 7332543415878

Placa Modular

EQL4520BOZ

Desfrute de uma cozinha feita à 
medida.

Combine as placas modulares a 
gosto e aproveite a nossa experiência 
profissional para desfrutar em casa de 
uma cozinha personalizada.

Uma placa de indução de design 
minimalista que se adapta ao estilo de 
qualquer cozinha.

Comandos táteis deslizantes 
DirectAccess com 14 níveis de 
temperatura. 

 
2300/3200 W/170x265 mm

de cozedura convertem-se numa 
maior

acelerar a cozedura e alcançar uma 
potência maior imediatamente

puder estar perto da placa durante 
alguns minutos

TM desliga a placa, 
usando o calor residual até terminar 
a cozedura

há quanto tempo a placa está em 
funcionamento

residual com 3 níveis

automaticamente

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
340 (L) x 490 (P)

PNC: 941 460 013

EAN: 7332543415854

PT: €1.333

PT: €755

Placa Modular

EQG4120BOZ

Desfrute de uma cozinha feita à 
medida.

Combine as placas modulares a 
gosto e aproveite a nossa experiência 
profissional para desfrutar em casa de 
uma cozinha personalizada.

Combina o estilo e a suavidade do 
vidro com a precisão do gás, eficaz e 
profissional.

Grelhas em ferro fundido para obter 
maior resistência ao calor e mais 
durabilidade.

 
- 1 queimador: 3000 W/104 mm 
- 1 queimador: 1900 W/74 mm

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
340 (L) x 490 (P)

PNC: 941 460 017

EAN: 7332543415892

Placa Dominó

EHH3920IOX

2 focos de indução.

Graças à tecnologia de indução, a 
superfície nunca fica muito quente. 
Os derrames não endurecem e basta 
passar um pano para limpar.

 
- 1 foco: 1800 W/180 mm 
- 1 foco: 1400 W/140 mm

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
270 (L) x 490 (P)

PNC: 949 738 683

EAN: 7332543198931

PT: €489

PT: €489
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Placa Dominó

EHF3920BOK

2 focos Hi-Light.

A superfície vitrocerâmica desta placa 
é muito fácil de limpar. Basta passar 
um pano e já está.

 
- 1 foco: 1700 W/180 mm 
- 1 foco: 1200 W/145 mm

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
270 (L) x 490 (P)

PNC: 949 738 686

EAN: 7332543198955

Placa Dominó Cristalgás

EGC3322NOK

2 queimadores a gás.

A ignição automática da placa permite 
começar sem demoras.

 
- 1 queimador: 1000 W/54 mm 
- 1 queimador: 2900 W/100 mm

incluídos

Características Informação Técnica

Dimensões do corte (mm)
270 (L) x 490 (P)

PNC: 949 738 195

EAN: 7332543198832

PT: €231

PT: €213

Placas

Placas de Indução

EHH9967FOZ EHX9565FOK EHX8565FOK EHO8840FOG EHI8550FHK EHL7640FOK

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EHH9967FOZ EHX9565FOK EHX8565FOK EHO8840FOG EHI8550FHK EHL7640FOK

Tipo Indução Infinite Indução Infinite Indução Infinite Indução Indução InfiFlex Indução Infinite

Estética Biselada Biselada Biselada Biselada Biselada Biselada

Largura (cm) 90 90 80 80 78 70

Dimensões

Largura (mm) 910 910 780 780 780 710

Profundidade (mm) 520 520 520 520 520 520

Altura (mm) 50 50 50 55 50 55

Largura do corte (mm) 880 880 750 750 750 680

Profundidade do corte (mm) 490 490 490 490 490 490

Posterior esquerdo 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/ 
180x210mm

2400/3300W/ 
240mm

2400/3300W/ 
240mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

Centro posterior 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

-
2300/3200W/ 

210mm
-

Posterior direito 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/ 
180x210mm

- -
2300/3200W/ 

210mm
1800/2800W/ 

180mm
2300/3200W/ 

210mm

Frente esquerdo 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/ 
180x210mm

2400/3300W/ 
240mm

2400/3300W/ 
240mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

Frente Centro 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/ 
180x210mm

- - - - -

Frente direito 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3200W/ 
210mm

1800/2800W/ 
180mm

2300/3200W/ 
210mm

1400/2500W/ 
145mm

2300/3200W/ 
210mm

Características

Controlo Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control

Display - - - - -

Temporizador

Eco Timer

Função Ponte -

Stop + Go

Cronómetro CountUp 

Aquecimento rápido automático

Power Booster

Sinal acústico

Indicador de calor residual CleverHeat CleverHeat CleverHeat CleverHeat CleverHeat CleverHeat

Desconexão automática

Segurança para crianças

H2H - Ligação Placa /Exaustor - - - - -

Ligação Elétrica

Voltagem, V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frequência, Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Potência, W 11100 7400 7400 7400 7400 7400

Cabo, m / ficha 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / -

PNC 949596389 949596294 949596293 949596149 949 596 363 949596020

EAN 7332543407354 7332543345625 7332543345618 7332543265046 7332543391677 7332543164769

Cozinhar Placas Cozinhar Especificações Técnicas
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Placas de Indução

EHP6740FOK EHM6532IOS EHI6740FOK EHH6332FOK EHH6540FHK EHG6341FOK EHH6340XOK EHH6340FOK EHH6240ISK EHF8748FOK EHF6547FOK EHF6232FOK EHF6343FOK EHF6241FOK

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EHP6740FOK EHM6532IOS EHI6740FOK EHH6332FOK EHH6540FHK EHG6341FOK EHH6340XOK EHH6340FOK EHH6240ISK EHF8748FOK EHF6547FOK EHF6232FOK EHF6343FOK EHF6241FOK

Tipo Indução Infinite Indução Indução Infinite Indução Indução Indução Mista Indução Indução Indução Vitrocerâmica Vitrocerâmica Vitrocerâmica Vitrocerâmica Vitrocerâmica

Estética Biselada Biselada Biselada Biselada Biselada Biselada Moldura Inox Biselada Facetada Biselada Biselada Biselada Biselada Biselada

Largura (cm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 80 60 60 60 60

Dimensões

Largura (mm) 590 590 590 590 590 590 576 590 590 780 590 590 590 590

Profundidade (mm) 520 520 520 520 520 520 516 520 520 520 520 520 520 520

Altura (mm) 55 55 55 55 55 55 55 55 60 38 38 38 38 38

Largura do corte (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560 560 750 560 560 560 560

Profundidade do corte (mm) 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490

Posterior esquerdo 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/ 
180x210mm

1400/2500W/ 
145mm

2300/3200W/ 
210mm

1400/2500W/ 
145mm

1800/2800W/ 
180mm

1200W/145mm
1800/2800W/ 

180mm
1800/2800W/ 

180mm
1200W/145mm 1200W/145mm 1200W/145mm 1200W/145mm 1200W/145mm 1200W/145mm

Centro posterior 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

- - - - - - - - -
1050/1950/2700W/ 
145/210/270mm

- - - -

Posterior direito 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/ 
180x210mm

-
1800/2800W/ 

180mm
-

1800/2800W/ 
180mm

700/1700W/ 
120/180mm

1800/2800W/ 
180mm

1800/2800W/ 
180mm

1800W/180mm
1400/2200W/ 
170x265mm

1500/2400W/ 
170x265mm

-
700/1700W/120/ 

180mm
1800W/180mm

Frente esquerdo 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/ 
180x210mm

2300/3700W/ 
210mm

2300/3200W/ 
210mm

2300/3700W/ 
210mm

2300/3700W/ 
210mm

2300/3700W/ 
210mm

2300/3700W/ 
210mm

2300/3700W/ 
210mm

2300W/210mm
700/1700W/ 
120/180mm

800/1600/2300W/ 
120x175x210mm

1800W/180mm
800/1600/2300W/ 
120/175/210mm

750/2200W/120/ 
210mm

Frente Centro 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

- - - - - - - - - - - - - -

Frente direito 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3200W/ 
180x210mm

1800/2800/3500/ 
5200W/180/280mm

1400/2500W/ 
145mm

1800/2800/3500/ 
3700W/180/280mm

1400/2500W/ 
145mm

1400/2500W/ 
145mm

1400/2500W/ 
145mm

1400/2500W/ 
145mm

1200/1800W/ 
145mm

- 1200W/145mm
1050/1950/2700W/ 
145/210/270mm

1200W/145mm 1200W/145mm

Características

Controlo Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control

Display - - - - - - - - - - - - -

Temporizador - - -

Eco Timer - - - - - - - -

Função Ponte - - - - - - - - - - - -

Stop + Go - - -

Cronómetro CountUp - - - - - - - -

Aquecimento rápido automático - - -

Power Booster - - - - -

Sinal acústico

Indicador de calor residual CleverHeat CleverHeat CleverHeat - CleverHeat

Desconexão automática

Segurança para crianças

H2H - Ligação Placa /Exaustor - - - - - - - - - - - - -

Ligação Elétrica

Voltagem, V 220-240 220-240 220-240 220-240 220/240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frequência, Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Potência, W 7400 7400 7400 7400 7400 6600 7400 7400 6600 7800 7100 5700 6400 6400

Cabo, m / ficha 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / - 1,5 / -

PNC 949596077 949596039 949596048 949596013 949596347 949596023 949596044 949596017 942492087 949596058 949596005 949596003 949596004 949596001

EAN 7332543194445 7332543182695 7332543183210 7332543164691 7332543391059 7332543164899 7332543183173 7332543164738 7332543376612 7332543188666 7332543164660 7332543164523 7332543164530 7332543164509

Placas de Indução Placas Vitrocerâmicas

Cozinhar Especificações Técnicas
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Placas

Placas Mistas

EGD6576NOK EGE6182NOK EGE6172NOK

Marca Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EGD6576NOK EGE6182NOK EGE6172NOK

Tipo Indução Gás Vitrocerâmica Gás Vitrocerâmica Gás

Estética Facetada Facetada Facetada

Largura (cm) 60 60 60

Dimensões

Largura (mm) 590 580 580

Profundidade (mm) 520 510 510

Altura (mm) 50 40 40

Largura do corte (mm) 560 550 550

Profundidade do corte (mm) 490 470 470

Posterior esquerdo 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1400/2500W/ 
140mm

1800W/180mm 1900W/70mm

Centro posterior 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

- - -

Posterior direito 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2700W/100mm 1900W/70mm 1800W/1800mm

Frente esquerdo 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2300/3300W/ 
210mm

2900W/100mm 2700W/100mm

Frente Centro 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

- - -

Frente direito 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1900W/70mm 1000W/54mm 1200W/145mm

Características

Controlo
Touch Control e 

comandos giratórios
4 comandos 4 comandos

Display - - -

Temporizador - -

Eco Timer - - -

Função Ponte - - -

Stop + Go - -

Cronómetro CountUp - - -

Aquecimento rápido automático - - -

Power Booster - - -

Sinal acústico - -

Indicador de calor residual - -

Desconexão automática

Segurança para crianças - -

H2H - Ligação Placa /Exaustor - - -

Ligação Elétrica

Voltagem, V 230 230 230

Frequência, Hz 50 50 50

Potência, W 3700
1800W (Eletricidade) 

/ 5800W (Gás)
3000W (Eletricidade) 

/ 4600W (Gás)

Cabo, m / ficha 1,1 / - 1,1 / - 1,1 / -

PNC 949760068 949740619 949760070

EAN 7332543196265 7332543196005 7332543196029

EGT7355NOK EGT7353NOK EGT6345YOK EGT6142NOK EGS7658SOX EGH7353BOX

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EGT7355NOK EGT7353NOK EGT6345YOK EGT6142NOK EGS7658SOX EGH7353BOX

Tipo Gás Natural Gás Natural Gás Natural Gás Natural Gás Natural Gás

Estética Cristalgás Cristalgás Cristalgás Cristalgás Gás Gás

Largura (cm) 75 75 60 60 75 75

Dimensões

Largura (mm) 740 740 590 580 745 744

Profundidade (mm) 510 510 520 510 515 510

Altura (mm) 45 45 45 40 45 40

Largura do corte (mm) 560 560 560 550 560 560

Profundidade do corte (mm) 480 480 480 470 480 480

Posterior esquerdo 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1650W/70mm 1900W/70mm 2200W/100mm 1900W/70mm 4000W/122mm 2000W/70mm

Centro posterior 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

3800W/122mm 3800W/122mm - - 2000W/70mm 4000W/122mm

Posterior direito 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2200W/100mm 1900W/70mm 1650W/70mm 1900W/70mm 2000W/70mm 3000W/100mm

Frente esquerdo 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1650W/70mm 1900W/70mm 1650W/70mm 2700W/100mm - 2000W/70mm

Frente Centro 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

- - - - 1000W/54mm -

Frente direito 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1650W/70mm 1000W/54mm 1650W/70mm 1000W/54mm 2000W/70mm 1000W/54mm

Características

Controlo
5 Comandos 
giratórios

5 Comandos 
giratórios

4 Comandos 
giratórios

4 Comandos 
giratórios

5 Comandos 
giratórios

5 Comandos 
giratórios

Display - - - - - -

Temporizador - - - - - -

Eco Timer - - - - - -

Função Ponte - - - - - -

Stop + Go - - - - - -

Cronómetro CountUp - - - - - -

Aquecimento rápido automático - - - - - -

Power Booster - - - - - -

Sinal acústico - - - - - -

Indicador de calor residual - - - - - -

Desconexão automática - - - - - -

Segurança para crianças - - - - - -

H2H - Ligação Placa /Exaustor - - - - - -

Ignição Elétrica nos comandos

Grelhas 2, ferro fundido 5, ferro fundido 2, ferro fundido 4, ferro fundido 5, ferro fundido 3, ferro fundido

Chama vertical - - - -

Gás Natural

Gás Butano Injetores Incluídos Injetores Incluídos Injetores Incluídos Injetores Incluídos Injetores Incluídos Injetores Incluídos

Segurança Termoelétrica

Ligação Elétrica

Voltagem, V 230 230 230 230 230 220-240

Frequência, Hz 50 50 50 50 50 50-60

Potência, W - - 7150 - - 11000

Cabo, m / ficha 1,1 / - 1,1 / - 1,1 / - 1,1 / - 1,1 / - 1,1 / -

PNC 949630565 949630576 949640166 949620897 949630513 949630656

EAN 7332543200412 7332543355457 7332543200368 7332543196180 7332543294671 7332543421725

Placas Cristalgás Placas a Gás

Cozinhar Especificações Técnicas
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EGU6648LOX EGH6343BOX EGH6243BOX EQT4520BOZ EQL4520BOZ EQG4120BOZ EHH3920IOX EHF3920BOK EGC3322NOK

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo EGU6648LOX EGH6343BOX EGH6243BOX EQT4520BOZ EQL4520BOZ EQG4120BOZ EHH3920IOX EHF3920BOK EGC3322NOK

Tipo Gás Natural Gás Gás Indução Indução Gás Indução Vitrocerâmica Gás

Estética Gás Gás Gás Teppan Yaki Inox Facetada Facetada Moldura Inox Facetada Facetada

Largura (cm) 60 60 60 36 36 36 29 29 29

Dimensões

Largura (mm) 595 594 594 360 360 360 290 290 290

Profundidade (mm) 525 510 510 520 520 520 510 510 510

Altura (mm) 45 40 40 55 55 60 51 51 51

Largura do corte (mm) 560 560 560 340 340 340 270 270 270

Profundidade do corte (mm) 480 480 480 490 490 490 460 460 460

Posterior esquerdo 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

- 2000W/70mm 2000W/70mm - - - - - -

Centro posterior 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2000W/70mm - - 900W/145mm
2300/3200W/ 
170x265mm

1900W/74mm - -

Posterior direito 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

- 2000W/70mm 2000W/70mm - - - - - -

Frente esquerdo 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

2000W/70mm 4000W/122mm 4000W/122mm - - - 1800W/180mm 1700W/180mm 2900W/100mm

Frente Centro 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

1000W/54mm - - 900W/145mm
2300/3200W/ 
170x265mm

1900W/74mm 1400W/140mm 1400W/145mm 1000W/54mm

Frente direito 
Potência, (W) / Diâmetro, (mm)

4000W/122mm 1000W/54mm 1000W/54mm - - - - - -

Características

Controlo
4 Comandos 
giratórios

4 Comandos 
giratórios

4 Comandos 
giratórios

Touch Control Touch Control
2 Comandos 
giratórios

2 Comandos 
giratórios

2 Comandos 
giratórios

2 Comandos 
giratórios

Display - - - - - - - - -

Temporizador - - - - - - -

Eco Timer - - - - - - -

Função Ponte - - - - - - -

Stop + Go - - - - - - - -

Cronómetro CountUp - - - - - - -

Aquecimento rápido automático - - - - - - - -

Power Booster - - - - - - - -

Sinal acústico - - - - - - -

Indicador de calor residual - - - - - - -

Desconexão automática - - - - - - -

Segurança para crianças - - - - - - -

H2H - Ligação Placa /Exaustor - - - - - - - - -

Ignição Elétrica nos comandos - - - - -

Grelhas 4, ferro fundido 2, ferro fundido 2, esmaltadas - - 2, ferro fundido - - -

Chama vertical - - - - - - - - -

Gás Natural - - - -

Gás Butano Injetores Incluídos Injetores Incluídos Injetores Incluídos - - - - -

Segurança Termoelétrica - - - -

Ligação Elétrica

Voltagem, V 230 220-240 220-240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Frequência, Hz 50 50-60 50-60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 60/60

Potência, W - 9000 9000 1800 - 4900 3200 2900 3900

Cabo, m / ficha 1,1 / - 1,1 / - 1,1 / - 1,4 / - 1,5 / - 1,8 / - 1,1 / - 1,1 / - 1,1 / -

PNC 949640066 949640310 949640299 941460015 941460013 941460017 949738683 949738686 949738195

EAN 7332543294879 7332543421770 7332543421749 7332543415878 7332543415854 7332543415892 7332543198931 7332543198955 7332543198832

Placas a Gás Placas Modulares Placas Dominós

Cozinhar Especificações Técnicas
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Design inovador e 

elevada performance

Para si, que valoriza 

o design.

Com o melhor desempenho 

na máxima eficiência de 

extração, nível de ruído 

reduzido e em alinhamento 

perfeito com a restante 

gama de eletrodomésticos 

Inspiration da Electrolux, 

apresentamos a mais ampla 

gama de chaminés, o 

complemento indispensável 

em qualquer cozinha.

Extração imediata 

O design inovador do 

sistema de extração das 

nossas novas chaminés 

permite a extração do 

fumo que anteriormente 

se mantinha na cozinha, 

aumentando assim a sua 

eficácia e reduzindo a 

manutenção. A limpeza 

é mais fácil, devido ao 

menor número de ranhuras 

e orifícios de extração.

70% 
        de energia

Poupança

Iluminação única

Porque pensamos que 

faltava um toque de 

iluminação especial na 

cozinha, o design premium 

e elegante da gama 

Inspiration da Electrolux 

está também presente nas 

chaminés. Acrescentámos 

luzes suaves para que o 

ambiente da sua cozinha 

seja mais sofisticado, 

tornando-a no centro da 

sua casa. Adicionalmente, 

os modelos com lâmpadas 

LED consomem 70% 

menos de energia 

comparativamente a 

lâmpadas normais. Oiça o crepitar…

O motor inverter refresca 

o ar da sua cozinha tão 

rapidamente quanto uma 

solução profissional. Para 

além de garantir uma 

elevada capacidade de 

extração, reduz o consumo 

de energia, o nível de 

ruído e ainda apresenta 

uma maior durabilidade.

Controlo absoluto

As chaminés topo de gama 

da Electrolux incluem um 

painel Touch Control que lhe 

permite controlar diferentes 

funções. O nível intensivo 

da potência desativa-se 

automaticamente após 5 

minutos de funcionamento. 

Uma função especialmente 

prática quando termina de 

cozinhar e deseja libertar 

o ambiente de fumos e 

odores. Também o avisa, 

através de indicadores 

LED, que é a hora de lavar 

os filtros de gordura.

Apresentamos algumas das funções e características 
mais inovadoras que poderá encontrar na nossa 
gama de chaminés e exaustores.

Chaminés
Novidades

Possibilidade de 

recirculação de ar

Todas as chaminés da 

Electrolux possibilitam a 

recirculação de ar. Se a sua 

cozinha não tem uma saída 

de fumos, pode colocar 

um dos filtros especiais de 

carvão ativo para eliminar 

fumos e odores. Com este 

sistema, a chaminé absorve 

o fumo dos cozinhados, 

limpa-o no filtro de carvão e 

devolve ar limpo à cozinha.

Controlo deslizante 

Para selecionar a potência 

de extração da chaminé e a 

intensidade da iluminação. 

Cozinhar
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Extração Recirculação

Como as inovações da nossa gama  
Inspiration o podem ajudar na cozinha.

8-12 limpezas 
do ar por hora

Cálculo do índice de extração
O caudal do ar é a capacidade da 
chaminé para extrair o ar da cozinha. 
Mede-se em m3/h (metros cúbicos 
por hora) e indica a quantidade de 
metros cúbicos de ar que a chaminé 
consegue extrair numa hora na potência 
máxima. Um número superior significa 
um ritmo de extração superior, mas 
não necessariamente uma chaminé 
de melhor qualidade. Uma chaminé 
deve ser capaz de renovar o ar da 
cozinha pelo menos 8 vezes numa 
hora, sendo que o ideal são 12 vezes.

Volume da cozinha (comprimento x 
largura x altura) 
ex. 4m x 3m x 2.5m = 30m3

12 Limpezas do ar por hora 
ex. 12 x 30m3 = 360m3

Benefícios de luzes LED vs. 
lâmpadas normais.

Menor consumo energético 
- Redução do consumo de 
energia em até 70%.

Sustentabilidade
- Não utilizamos mercúrio, sódio, 
chumbo ou outros metais pesados.
- Redução da poluição do 
ar e geração de calor.

Durabilidade
- Tempo de vida útil expectável 
de 50.000 horas/ 10 anos.
- Redução do custo de manutenção.

Aspirador Grito Corta-relvasPássaros 

a cantar

Nível de Ruído (dB)

Máquina de Máquina de Máquina de Máquina de 

lavar loiça

Chaminé

A forma mais eficaz para eliminar o vapor e os odores 

é fazendo a extração do ar da divisão através da 

conduta para o exterior. Em alternativa, pode optar pela 

recirculação do ar. 

O ar poluído é aspirado através do filtro de gorduras 

e purificado pelo filtro de carvão ativo, sendo 

posteriormente reintroduzido na cozinha.

Chaminés
Vale a  
pena saber

40 50 60 70 80 90 100

Chaminé de parede 

 -  Confere um toque de 

elegância à sua cozinha 

 - Elevado desempenho 

 -  Alinha na perfeição 

com qualquer design 

de cozinha, graças 

às suas dimensões 

e acabamentos 

Chaminé de ilha

 -  Ideal para cozinhas 

com ilha 

 -  Perfeita para si que tem 

uma vida social que gira 

à volta da cozinha

 -  A sua tecnologia e design 

sofisticado conferem 

estilo à sua cozinha 

Exaustores telescópicos 

 -  A solução ideal para 

aproveitar espaço 

 -  Elevada tecnologia 

de extração

 -  Fácil de usar enquanto 

está a cozinhar

Cozinhar
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Chaminé de Ilha

EFL90566OX

Chaminé de Ilha de 90 cm.

Informação TécnicaBenefícios e Características

Controlo eletrónico para uma maior 
precisão.

Extração intensiva para renovar o 

ambiente da cozinha de uma forma 

mais rápida e eficaz.

3 filtros metálicos extraíveis para 

facilitar a sua limpeza na máquina de 

lavar loiça.

3

 

 

 

 

 

Dimensões do aparelho (mm)

PNC:

EAN: 7332543227273

PT: €710

Chaminé de Ilha

EFL12680BX

Chaminé de Ilha de 120 cm.

Informação TécnicaBenefícios e Características

Baixo consumo, pouco ruído, máxima 
potência e maior vida útil do seu 
motor.

esta chaminé, para além de garantir 

maior potência de extração, consome 

muito menos, é mais silenciosa e 

tem uma vida útil do seu motor 

prolongada.

Luzes LED com regulação de 

intensidade.

Esta chaminé com 4 luzes LED oferece 

uma luz fantástica sobre a placa. 

Reduz 70% de consumo energético e 

tem uma vida útil de cerca de 10 anos.

amovíveis

3

 

 

 

 

 

remoto RM1000

Dimensões do aparelho (mm)

PNC:

EAN:

PT: €1.155

Cozinhar Chaminés
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Chaminé de Parede

EFB90680BX

Motor Inverter. 
Tecnologia profissional.

potência e maior vida útil do motor.

esta chaminé, para além de garantir 

maior potência de extração, consome 

muito menos, é mais silenciosa 

e tem uma vida útil do seu motor 

prolongada.

branco

amovíveis

3

 

 

 

 

 

e filtro de carvão de maior vida útil 

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC:

EAN:

Chaminé de Parede

EFB90566BX

evacuação

3

 

 

 

 

 

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC: 

EAN: 7332543392124

PT: €853

PT: €622

Potência profissional para manter 
o ar da cozinha fresco e limpo.

Refresca o ar da cozinha rapidamente 

como numa cozinha profissional.  

O motor potente de alta velocidade 

garante uma elevada capacidade de 

extração.

Controlo eletrónico com display 

digital para uma maior precisão.

Filtros de gordura de alumínio 

extraíveis para facilitar a sua limpeza 

na máquina de lavar loiça.

Chaminé de Parede

EFC90467OX

Potência profissional para manter
o ar da cozinha fresco e limpo.

Filtros de gordura de alumínio 

extraíveis para facilitar a sua limpeza 

na máquina de lavar loiça.

Lâmpadas LED para uma melhor 

iluminação e um baixo consumo.

evacuação

3

 

 

 

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC: 942 150 235

EAN: 7332543393459

Chaminé de Parede

EFC90465OX

Potência profissional para manter 
o ar da cozinha fresco e limpo.

Refresca o ar da cozinha rapidamente 

como numa cozinha profissional. 

Filtros de gordura de alumínio 

extraíveis para facilitar a sua limpeza 

na máquina de lavar loiça.

evacuação

3

 

 

 

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC: 942 150 233

EAN: 7332543393442

PT: €311

PT: €293

Cozinhar Chaminés
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Chaminé de Parede

EFF80680BX

Baixo consumo, pouco ruído, máxima 
potência e maior vida útil do motor.

esta chaminé, para além de garantir 

maior potência de extração, consome 

muito menos, é mais silenciosa e tem 

uma vida útil do motor prolongada.

Luzes LED com regulação de 

intensidade.

Touch Control eletrónico com LED 

branco.

3

 

 

 

 

 

incluída

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC:

EAN:

PT: €799

Chaminé de Parede

EFF80569DK

Aspiração perimetral garante um 
nível intensivo para limpar o ar de 
forma potente e rápida.

Controlo eletrónico para uma maior 

precisão.

Filtros de gordura de alumínio 

extraíveis para facilitar a sua limpeza 

na máquina de lavar loiça.

evacuação

3

 

 

 

 

 

vida útil EFF77

incluída

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC:

EAN: 7332543392179

PT: €622

Chaminé de Parede

EFB70566OX

Potência profissional para manter o 
ar da cozinha fresco e limpo.

Refresca o ar da cozinha rapidamente 

como numa cozinha profissional.  

O motor potente de alta velocidade 

garante uma elevada capacidade de 

extração.

Lâmpadas de halogéneo para uma 

visibilidade perfeita dos pratos.

para a sua limpeza

evacuação

3

 

 

 

 

 

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC:

EAN: 7332543227259

PT: €399

Chaminé de Parede

EFB60566BX

Potência profissional para manter o 
ar da cozinha fresco e limpo.

Refresca o ar da cozinha rapidamente 

como numa cozinha profissional.  

O motor potente de alta velocidade 

garante uma elevada capacidade de 

extração.

Controlo eletrónico com display 

digital para uma maior precisão.

Extração intensiva para limpar o ar de 

forma potente e rápida.

evacuação

3

 

 

 

 

 

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC:

EAN: 7332543392117

PT: €488

Cozinhar Chaminés



100 101

Chaminé de Parede

EFC60467OX

Refresca o ar da cozinha 
rapidamente como numa cozinha 
profissional.

Lâmpadas LED para uma melhor 

iluminação e um baixo consumo.

evacuação

3

 

 

 

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC:

EAN:

Chaminé de Parede

EFC60465OX

Potência profissional para manter o 
ar da cozinha fresco e limpo.

Filtros de gordura de alumínio 

extraíveis para facilitar a sua limpeza 

na máquina de lavar loiça.

evacuação

3

 

 

 

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC: 942 150 230

EAN: 7332543393411

PT: €266

PT: €240

Chaminé de Parede

EFF55680BX

Uma forma suave de selecionar o 
nível de extração e a intensidade da 
luz.

O controlo eletrónico Touch Control 

permite selecionar a velocidade 

de extração certa. E também pode 

utilizá-lo para ajustar a intensidade 

da luz.

intensidade

3

 

 

 

 

 

EFF77

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC:

EAN:

PT: €755

Chaminé de Parede

EFC45465OX

Estilo de cozinha intemporal.

O design simples e discreto desta 

chaminé tradicional é um bom 

complemento para os restantes 

aparelhos da sua cozinha.

3

 

 

 

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC: 942 150 219

EAN: 7332543392193

PT: €488

Cozinhar Chaminés
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Exaustor Telescópico

EFP60565OX

Exaustor tipo Sklok que fica 
totalmente escondido, permitindo 
uma integração perfeita que poupa 
espaço.

Aproveita o espaço limitado da sua 

cozinha totalmente integrada.

Filtros de gordura de alumínio 

extraíveis para facilitar a sua limpeza 

na máquina de lavar loiça.
evacuação

3

 

 

 

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC: 942 122 952

EAN:

Exaustor Telescópico

EFP6440X

Integração que poupa espaço.

Aproveita o espaço limitado da sua 

cozinha.

Um motor potente que oferece uma 

ventilação de alta potência.

Lâmpadas de halogéneo para uma 

visibilidade perfeita dos cozinhados.
evacuação

3

 

 

 

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)

PNC:

EAN: 7332543205127

PT: €266

PT: €168

Exaustor Telescópico

EFP60202X

Informação TécnicaBenefícios e Características

Integração que poupa espaço.

Aproveita o espaço limitado da sua 

cozinha com um exaustor totalmente 

integrado.

Lâmpadas de halogéneo para uma 

visibilidade perfeita dos cozinhados.

evacuação

3

 

 

 

Dimensões do aparelho (mm)

PNC: 942 122 107

EAN:

PT: €248

Cozinhar Exaustores
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Informação Técnica

Informação Técnica

Informação Técnica

Informação Técnica

Informação Técnica

Informação Técnica

Informação Técnica

Informação Técnica

Características

Características

Características

Características

Características

Características

Características

Características

Extensão para as chaminés 

de parede cuja referência 

inicia por EFF

Extensão chaminé para os 

modelos EFC90467OX e 

EFC60467OX

Extensão chaminé para 

os modelos EFL12680BX e 

EFL90566OX  

Extensão chaminé para 

os modelos EFB90680BX, 

EFB90566BX, EFB70566OX 

e EFB60566BX

Filtro de carvão para os 

modelos EFF80569DK, 

EFF80680BX e EFF55680BX

Filtro de carvão para os 

modelos EFL90566OX, 

EFB90680BX, EFB90566BX, 

EFB70566OX e EFB60566BX

Filtro de carvão para os 

modelos EFC90465OX, 

EFC90467OX, EFC60467OX 

e EFC60465OX

Filtro de carvão para o 

modelo EFP6500X

K1000X

K9416X

K9506X

K9536X

EFF62

EFF72

Type15

EFF75

PNC: 942 492 504

EAN: 7332543134021

PNC: 942 122 039

EAN: 

PNC: 

EAN: 

PNC: 

EAN: 

PNC:

EAN: 

PNC:

EAN: 

PNC:

EAN: 

PNC:

EAN: 

PT: €115

PT: €60

PT: €60

PT: €52

PT: €44

PT: €35

PT: €35

Informação TécnicaCaracterísticas

Comando à distância para 

EFL12680BX

RM10000

PNC: 

EAN: 7332543134014

PT: €93

Cozinhar Acessórios para exaustão
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Chaminés

Ilha Parede

Ficha de produto em conformidade com a 
Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo

150,4 121,2 93,4 54,4 122,2 121,2 121,2 93,4 54,4 91,2

Classe de eficiência energética A D A C C A C C C C A C

Eficiência dinâmica dos fluidos 32 19,9 32 19,9 32 20,2 19,9 19,9 32 25

Classe de eficiência dinâmica dos fluídos A C A C A C C C A

20,5 57,375 29 3 29 3 13

Classe de eficiência de iluminação F A E A D E E E A D D

79 90 79 90 90

Classe de eficiência de filtragem de  
gordura

C C C E E C - E

3 200/730 200/730

3 - - - - -

71/51

72 72 - - 70 70 71 - - 70 -

Consumo de energia no modo “desligado” 
0,4 - - - 0,4 0,4 0 - - 0

Consumo de energia no modo “stand by” 
- - - - - - - - - - 0 - - 0

Características

Tipo Chaminé de Ilha Chaminé de Ilha Chaminé de Parede Chaminé de Parede Chaminé de Parede Chaminé de Parede Chaminé de Parede Chaminé de Parede Chaminé de Parede Chaminé de Parede Chaminé de Parede Chaminé de Parede Chaminé de Parede Chaminé de Parede

Cor Inox Inox Inox Inox Inox Inox Inox Preto e Inox Inox Inox Inox Inox Inox

Controlo Touch Control Eletrónico, Teclas Touch Control Electrónico Push Teclas Teclas Touch Control Eletrónico, Teclas Eletrónico, Teclas Electrónico Teclas Teclas Touch Control Teclas

Aspiração Perimetral - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3

Iluminação 4 LED 4 de halogéneo 2 LED 2 de halogéneo 2 LED 2 de halogéneo 2 LED 2 de halogéneo 2 de halogéneo 2 de halogéneo 2 LED 2 de halogéneo 2 LED 2 de halogéneo

2,5 4 20 2,5 4 20 20 20 2,5 40

4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1

Tipo de filtro Alumínio Metálico Alumínio Alumínio Metálico Metálico Alumínio Metálico Metálico Alumínio Metálico Metálico Alumínio Metálico

Recirculação de ar

- -

Modelo filtro de carvão ativo EFF72 incluído EFF72 EFF72 incluído EFF72 incluído type15 incluido type15 EFF72 EFF72 incluído type15 incluido type15 type41

Modelo extensão de chaminé - - - -

Pressão Máx, Pa 530 500 530 500 520 530 500 500 500 520 530 -

270 250 270 250 243 270 250 250 250 243 270 -

Comando à distância RM10000 - RM10000 - - - RM10000 - - - - - -

Dimensões

910 - 790 - 710

1150 940 1070 1152 1213 - - 1070 1152 1213 1100

550 700

700 470 474 450 500 339 339 470 474 450 500 339 430

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 120

Distância Min. placa elétrica, cm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Distância Min. placa gás, cm 50 50 50

Ligação Elétrica

220-240 230 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 230 220-240 220-240 220-240 220-240 220/240

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Cabo, m / ficha 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,3 / Euro Moulded 1,5 / - 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,3 / Euro Moulded 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko

942 150 235 942 150 233 942 150 230 942 150 219

7332543227273 7332543392124 7332543393459 7332543393442 7332543392179 7332543227259 7332543392117 7332543393411 7332543393442

Parede

Cozinhar Especificações Técnicas
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Chaminés

Exaustores

Ficha de produto em conformidade com a 
Regulamentação da Comissão Europeia (UE) 65/2014

Marca Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo

145

Classe de eficiência energética D C F

Eficiência dinâmica dos fluidos 10,2 27,1 5,4

Classe de eficiência dinâmica dos fluídos E F

13 5 3

Classe de eficiência de iluminação D F

Classe de eficiência de filtragem de  
gordura

C C D

3

3 - - -

71/57

- - -

Consumo de energia no modo “desligado” 
0 0 0

Consumo de energia no modo “stand by” 
0 0 0

Características

Tipo Exaustor telescópico Exaustor telescópico Exaustor telescópico

Cor Inox Inox Inox

Controlo Deslizante Teclas Deslizante

Aspiração Perimetral - - -

- - -

3 3 3

Iluminação 1 fluorescente 2 de halogéneo 2 de halogéneo

11 20

2 1 2

Tipo de filtro Metálico Metálico Metálico

Recirculação de ar

-

Modelo filtro de carvão ativo type150 type57 type303

Modelo extensão de chaminé - - -

Pressão Máx, Pa 377 530 -

249 245 -

Comando à distância - - -

Dimensões

- - -

- - -

309 310 295

120 150 120

Distância Min. placa elétrica, cm 43 50 50

Distância Min. placa gás, cm 50

Ligação Elétrica

220-240 220-240 220-230

50 50

Cabo, m / ficha 1,5 / Euro Moulded 1,5 / Schuko

942 122 107 942 122 952

7332543205127

109

Cozinhar Especificações Técnicas
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Frio
Máxima 
frescura
sabor 
delicioso

Frigoríficos e Combinados

Frigoríficos Americanos NoFrost ........120

Combinado 3 portas .................................123

Combinados TwinTechTM - 
(c/ Congelador NoFrost) ........................124

Combinados LowFrost  .............................131

Frigoríficos 2 portas NoFrost ................ 133

Frigorífico 2 portas .................................... 134

Frigoríficos 1 porta  
e Arcas verticais

Frigoríficos 1 porta ..................................... 136

Arcas verticais NoFrost ........................... 139

Arca vertical Table Top .............................141

Arcas horizontais

NoFrost ............................................................142

LowFrost ......................................................... 143

Frio encastre

Combinados ................................................ 145

Garrafeiras .....................................................147

Frigoríficos 1 porta ..................................... 148

Arcas verticais ............................................. 150
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Frio
Novidades
Conserve os seus alimentos frescos durante mais tempo com a 
nossa tecnologia TwinTechTM. Apresentamos o exclusivo sistema 
de armazenamento Electrolux CustomFlex, que lhe permite 
armazenar os seus ingredientes mágicos à sua maneira.  
Aqui pode ver alguns dos benefícios mais importantes da nossa 
gama de produtos de frio.

Iluminação LED
Maior durabilidade 

e máxima eficiência 

energética.

Ventilação FreeStore
Liberdade para guardar 

os alimentos e ingredientes 

frescos em qualquer 

prateleira. O ventilador 

FreeStore assegura 

uma temperatura 

homogénea em todo o 

compartimento frigorífico.

Consome menos energia e 
economiza na fatura da luz 
Mantenha os alimentos 

frescos com o 

menor consumo de 

energia possível.

Foi às compras?
Selecione o Modo 
Shopping para manter a 

temperatura adequada 

ao colocar mais 

alimentos no frigorífico.

Congelador LowFrost 
A nova distribuição da 

tubagem de frio por toda a 

cavidade do congelador 

permite uma distribuição 

uniforme da temperatura 

em todas as gavetas do 

congelador, evitando a 

formação de grandes 

placas de gelo. Assim, a 

descongelação é feita 

em tempo record! 

Alimentos frescos 
durante mais tempo
Dois circuitos de 

refrigeração são 

melhores do que 

apenas um. Os modelos 

FreshPlusTM utilizam a 

tecnologia TwinTechTM 

baseada na nossa 

larga experiência 

profissional. Dois 

sistemas de refrigeração 

independentes, um 

para o frigorífico e outro 

para o congelador, 

evitam que os alimentos 

sequem no frigorífico e 

previnem a acumulação 

de gelo no congelador.

À vista e à distância 
de um toque
A Electrolux tem uma vasta 

gama de modelos com 

display LCD Touch Control, 

muito intuitivo, integrado 

na porta do frigorífico.

Vai de férias?
Economize ainda mais 

energia ativando a função 

Férias ou o Modo Eco.

CustomFlexTM 

O sistema de 

armazenamento 

CustomFlexTM é a melhor 

solução para guardar 

os seus ingredientes 

mágicos à sua maneira. 

Os recipientes da 

porta do frigorífico são 

amovíveis, pelo que 

podem ir diretamente 

para a mesa.

A+++
Design Premium

A Electrolux oferece uma 

nova gama de frigoríficos 

com um design totalmente 

inovador: porta em inox, 

display LCD Touch Control 

integrado na porta para 

um melhor controlo e 

visibilidade e puxador 

XXL em inox com um 

acabamento elegante.

Não apenas por fora 

como também por dentro, 

a Electrolux fornece 

acabamentos Premium em 

todos os compartimentos da 

contra porta, prateleiras de 

vidro, gaveta CrispFreshTM 

com controlo de humidade 

e calhas telescópicas 

100% extraíveis, gaveta 

de baixa temperatura 

FreshZoneTM com QuickChill 

e novas prateleiras com 

20% mais de espaço útil.

Frio
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Os alimentos frescos 

conservam-se frescos 

As frutas e verduras 

mantêm-se frescos 

durante mais 

tempo quando são 

armazenados nos 

frigoríficos com a 

tecnologia TwinTechTM.

Sistema 

Standard

Retém as vitaminas 

As propriedades da 

vitamina C dos morangos 

conservados num frigorífico 

FreshPlusTM mantêm-se 

intactas após 10 dias*.

*Comparado com frigoríficos NoFrost total. Testes realizados pelo prestigioso instituto alemão 
SGS INSTITUT FRESENIUS que comprovou que os alimentos se mantêm frescos por mais tempo 
nos nossos frigoríficos.

Sistema 

TwinTechTM

Os morangos só 
perdem 8% do 
seu peso com 
o sistema da 
Electrolux. 

Até 23% 
com outras 
marcas.

100%
vitamina C após  
10 dias

No. 1 em frescura*

Fonte: Laboratórios Electrolux

Temperatura 

ótima em 

todo o 

compartimento 

frigorífico

Temperatura 

não 

homogénea.  

O ar mais 

quente  

desloca-se  

para as 

prateleiras de 

cima 

Couve chinesa dura  

mais 5 dias

2 Sistemas de refrigeração são 

melhores que 1

A garantia de: 

-  Um nível de humidade ideal 

no frigorífico para evitar a 

desidratação dos alimentos

-  NoFrost no congelador: 

esqueça a descongelação

Os odores não se transmitem 

entre o frigorífico e o 

congelador, graças aos 

sistemas independentes 

TwinTechTM.

Liberdade total para 

os seus alimentos

Com o sistema Multiflow, 

combinado com a tecnologia 

TwinTechTM, todos os níveis 

do frigorífico têm a mesma 

temperatura. O ar frio é 

ventilado uniformemente por 

todo o interior através das 

aberturas laterais da coluna. 

Obtém um arrefecimento 

rápido dos alimentos e uma 

rápida recuperação da 

temperatura após a abertura 

da porta, tudo sem que se 

desenvolvam condensações. 

Os frigoríficos FreshPlusTM 

com Multiflow são a escolha 

ideal se tudo o que necessita 

é que os seus alimentos se 

mantenham sempre frescos.

Morangos duram  

mais 3 dias

Aipos duram  

mais 3 dias 

FreshPlusTM com 

sistema Multiflow

Sistema standard

Kiwis duram  

mais 3 dias 

114

Como é que as inovações da nova gama  
Inspiration o podem ajudar em casa.

Frio
Vale a pena saber

Frio
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Conservar uma garrafa 
de vinho à temperatura 
ideal, e nas condições 
mais indicadas, pode 
fazer toda a diferença 
quando se aprecia um 
bom copo de vinho tinto 
ou branco. Felizmente,não 
tem que ser uma tarefa 
assim tão complicada.

O que vai colecionar?
As nossas garrafeiras 
percebem o quão 
importante é um bom vinho 
e que possíveis alterações 
de temperatura ou luz 
podem modificar a sua 
composição química dentro 
da garrafa. Manter as 
condições ideais constantes 
é a resposta, por isso nas 
garrafeiras Electrolux 
pode controlar de forma 
precisa a temperatura. 
Para salvaguardar as 
suas garrafas, a porta 
em inox e vidro tem um 
tratamento especial que 
elimina os raios UV. 

Independetemente do 
tipo de vinho que está a 
guardar, as garrafeiras 
Electrolux proporcionam 
o ambiente ideal para 
a sua conservação. 
As suas duas zonas de 
temperatura distintas e 
independentes garantem 
que os seus vinhos tintos 
ou brancos estarão 
sempre prontos a servir.

Dicas dos profissionais
Os conhecedores de 
vinho recomendam 
que sirva o vinho às 
seguintes temperaturas:
–  Champagne e 

espumantes: +6 a +8°C.
– Branco: +10 a +12°C.
– Rosé: +16°C.
– Tinto: +16 a +19°C.

ERW3313AOX

A nossa experiência 
profissional
Adaptámos toda a 
experiência dos grandes 
sommeliers às nossas 
garrafeiras. O nosso sistema 
de arrefecimento diminuiu 
qualquer vibração que 
possa afectar a qualidade 
das suas reservas. Sente-se 
e aprecie com prazer um 
copo do seu melhor vinho. 

À  
temperatura 
ideal
Quem não gosta de um bom vinho? Mas 
como é que devemos tratá-lo? Pergunte 
a um sommelier ou simplesmente deixe 
essa tarefa à garrafeira Electrolux.

SpacePlusTM

Maior capacidade e espaço flexível 
para armazenar todos os seus 
alimentos. Soluções inteligentes 
para a otimização do espaço.

Alimentos a saber a fresco 
O filtro de odores TasteGuard® purifica 
o ar no interior do frigorífico, filtrando 
odores não desejados, de forma 
natural, com um filtro de carvão ativo

Gaveta FreshZoneTM 
Prolonga a validade da carne e 
do peixe fresco até 2 vezes, graças 
à gaveta de baixa temperatura 
FreshZoneTM, com nova abertura 
telescópica para facilitar o acesso.

Gaveta CrispFreshTM com 
controlo de humidade 
A gaveta de frutas e verduras 
com controlo de humidade para 
armazenar de uma forma perfeita 
todo o tipo de alimentos delicados. 
Tem guias telescópicas 100% 
extraíveis para um melhor acesso, 
inclusivé quando está carregada, 
e fundo duplo extraível.

Iluminação Premium
Os combinados premium da Electrolux 
têm iluminação LED no teto e 2 
prateleiras de vidro. O gavetão está 
equipado com calhas deslizantes.

É possível ter sempre alimentos frescos e saborosos 
como no primeiro dia? Sim, graças às soluções 
de armazenamento presentes nos frigoríficos da 
Electrolux.

Conserve 
os alimentos 
à sua
maneira
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Um espaço para 
cada coisa
Apresentamos o exclusivo sistema 
CustomFlexTM que lhe oferece inúmeras 
combinações para armazenar os 
alimentos de todas as maneiras 
possíveis. Desfrute da flexibilidade de 
configurar a porta do seu frigorífico de 
acordo com as suas necessidades e, 
assim, encontrar os ingredientes mais 
facilmente.

O sistema de armazenamento 
CustomFlexTM é a melhor solução para 
guardar os seus ingredientes mágicos 
à sua maneira. Os compartimentos são 
facilmente amovíveis, pelo que pode 
tirá-los da porta do frigorífico e irem 
diretamente para a mesa!

Dica #3

Dica #4

Dica #2

Figos

Para evitar que fiquem  

amassados, envolva-os em  

filme de PVC.

Feijão verde

A melhor temperatura para 

conservar feijão verde é 

entre os 5-7ºC.  

Coloque-os numa prateleira 

da porta do frigorífico, 

onde a temperatura é 

a mais adequada.

Queijo

Mantenha o queijo bem 

selado na sua embalagem 

e guarde-o numa prateleira 

da porta do frigorífico para 

manter a sua textura macia.

Dica #1

Cebolas

Envolva as cebolas em 

papel absorvente para 

as manter frescas e 

secas no recipiente da 

porta do frigorífico.

EN3886MFX
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Combinado LowFrost

ENN2812BOW

Tecnologia LowFrost com ventilação 
FreeStore.

Mantém a temperatura e a humidade 
estáveis e ideais para cada alimento 
em todo o compartimento.

Descongele em tempo recorde com a 
tecnologia LowFrost deste combinado 
de encastre!

Com a classe A++ protege o meio 
ambiente e poupa cerca de 25% em 
comparação com a classe A.

de humidade

Características Informação Técnica

Combinado TwinTechTM Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)
1772 (A) x 540 (L) x 547 (P)

PNC: 925 503 012

EAN: 7332543275700

PT: €802

Dimensões do aparelho (mm)
1772 (A) x 540 (L) x 547 (P)

PNC: 925 501 003

EAN: 7332543249473

PT: €758

ENN2853COW

Tecnologia NoFrost com ventilação 
FreeStore.

Mantém a temperatura e a humidade 
estáveis e ideais para cada alimento 
em todo o compartimento.

NoFrost no congelador: para não ter 
de descongelar.

Com a classe A+ protege o meio 
ambiente e poupa cerca de 25% em 
comparação com a classe A.

sonoro e luminoso de temperatura 
elevada e de porta aberta

de humidade

144
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Garrafeira

ERW3313AOX

A melhor conservação para os seus 
vinhos preferidos.

Já pode ficar descansado! Com esta 
garrafeira de design exclusivo, os seus 
vinhos estarão sempre à temperatura 
ideal.

Merlot ou Chardonnay? Já pode 
escolher a temperatura ideal consoante 
o vinho que vai servir. Esta garrafeira 
dispõe de duas zonas de controlo de 
temperatura independentes.

merecem, graças à porta de vidro e 
inox anti dedadas

para garantir uma temperatura e 
humidade ideais

aberta

garrafas e 6 prateleiras

identificação dos vinhos

ERX3214AOX e EUX2245AOX

Características Informação Técnica

Garrafeira Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)
1772 (A) x 540 (L) x 540 (P)

PNC: 923 802 017

EAN: 7332543181148

PT: €1.575

Dimensões do aparelho (mm)
1772 (A) x 540 (L) x 540 (P)

PNC: 923 802 018

EAN: 7332543181155

PT: €1.575

ERW3313BOX

A melhor conservação para os seus 
vinhos preferidos.

Já pode ficar descansado! Com esta 
garrafeira de design exclusivo, os seus 
vinhos estarão sempre à temperatura 
ideal.

Merlot ou Chardonnay? Já pode 
escolher a temperatura ideal consoante 
o vinho que vai servir. Esta garrafeira 
dispõe de duas zonas de controlo de 
temperatura independentes.

merecem, graças à porta de vidro e 
inox anti dedadas

para garantir uma temperatura e 
humidade ideais

aberta

garrafas e 6 prateleiras

identificação dos vinhos

ERX3214AOX e EUX2245AOX

Combinado LowFrost

ENN2803COW

FreeStore: alimentos frescos durante 
mais tempo.

Mantém a temperatura e a humidade 
estáveis e ideais para cada alimento 
em todo o compartimento.

Com a classe A+ protege o meio 
ambiente e poupa cerca de 25% em 
comparação com a classe A.

sonoro e luminoso de temperatura 
elevada e de porta aberta

de humidade

Características Informação Técnica

Combinado LowFrost Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)
1772 (A) x 540 (L) x 547 (P)

PNC: 925 500 003

EAN: 7332543249442

PT: €714

Dimensões do aparelho (mm)
1772 (A) x 540 (L) x 547 (P)

PNC: 925 503 017

EAN: 7332543275755

PT: €580

ENN2800BOW

LowFrost, mais tempo sem ter de 
descongelar.

Classe A+ cuida do meio ambiente 
e poupa 25% de energia quando 
comparado com um modelo classe A.

Frio Encastre
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Frigorífico 1 Porta

ERX3214AOX

Ventilador FreeStore.

Temperatura uniforme em todo o 
compartimento, mantendo um ótimo 
nível de humidade.

Com a classe A++ protege o meio 
ambiente e poupa cerca de 25% em 
comparação com a classe A+.

férias, shopping e alarme sonoro e 
luminoso de porta aberta

elimina os maus cheiros

FreshZoneTM com calhas deslizantes

deslizantes e controlo de humidade

EUX2245AOX, ERW3313BOX e 
ERW3313AOX

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)
1772 (A) x 540 (L) x 544 (P)

PNC: 923 582 000

EAN: 7332543243310

PT: €1.158

Frigorífico 1 Porta Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)
1772 (A) x 540 (L) x 549 (P)

PNC: 923 581 003

EAN: 7332543249398

PT: €668

ERN3213AOW

Tecnologia FreeStore.

Mantém a temperatura e a humidade 
estáveis e ideais para cada alimento 
em todo o compartimento.

Com a classe A+ protege o meio 
ambiente e poupa cerca de 25% em 
comparação com a classe A.

Super Freezing e alarme sonoro e 
luminoso de porta aberta

multifuncional para garrafas

humidade

Frigorífico 1 Porta

ERN2001FOW

O compartimento do congelador de 
4 estrelas permite congelar comida 
fresca adequadamente até -18ºC, 
preservando o sabor e a nutrição da 
comida.

Máxima otimização de espaço e 
flexibilidade de armazenamento 
interno, graças às NOVAS prateleiras 
de vidro de largura e profundidade 
completas: como são mais 
largas, permitem mais espaço de 
armazenamento. 

As duas gavetas de legumes de meia 
largura permitem armazenar a fruta e 
os legumes frescos em separado.

independentes

Características Informação Técnica

Frig. 1 Porta - Debaixo de bancada Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)
1218 (A) x 540 (L) x 549 (P)

PNC: 923 886 009

EAN: 7332543385034

PT: €518

Dimensões do aparelho (mm)
815 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 933 030 008

EAN: 7332543175536

PT: €358

ERN1200FOW

Com congelador de 17 l.

Frio Encastre
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Arca Vertical NoFrost

EUN2244AOW

Tecnologia NoFrost: para não ter de 
descongelar.

Com a classe A+ protege o meio 
ambiente e poupa cerca de 25% em 
comparação com a classe A.

DrinksChill, alarme sonoro e 
lumimoso de temperatura elevada e 
de porta aberta

Características Informação Técnica

Arca Vertical - Debaixo de bancada Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)
1772 (A) x 540 (L) x 549 (P)

PNC: 922 782 002

EAN: 7332543249381

PT: €749

Dimensões do aparelho (mm)
815 (A) x 560 (L) x 550 (P)

PNC: 933 031 008

EAN: 7332543175543

PT: €385

EUN1100FOW

Ideal para espaços pequenos ou casa 
de férias.

temperatura elevada

Arca Vertical NoFrost

EUX2245AOX

Informação TécnicaBenefícios e Características

Tecnologia NoFrost: para não ter de 
descongelar.

Com a classe A++ protege o meio 
ambiente e poupa cerca de 25% em 
comparação com a classe A+.

alarme sonoro e luminoso de 
temperatura elevada e de porta 
aberta

ERX3313AOX, ERW3313BOX e 
ERX3214AOX

Dimensões do aparelho (mm)
1772 (A) x 540 (L) x 544 (P)

PNC: 922 783 000

EAN: 7332543243297

PT: €1.247

Frio Encastre
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ERX3214AOX ERN3213AOW ERN2001FOW ERN1200FOW EUX2245AOX EUN2244AOW EUN1100FOW

Ficha de produto de acordo com a norma (EU) 
Nº1060/2010

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo ERX3214AOX ERN3213AOW ERN2001FOW ERN1200FOW EUX2245AOX EUN2244AOW EUN1100FOW

Categoria Frigorífico 1 porta Frigorífico 1 porta Frigorífico 1 porta Frigorífico 1 porta Arca Vertical Arca Vertical Arca Vertical

Classe de eficiência energética A++ A+ A+ A+ A++ A+ A+

Etiqueta Ecológica EU - - - - - - -

Consumo anual de energia (kWh) 113 143 215 184 241 306 200

Volume útil frigorífico (l) 319 319 174 114 - - -

Volume útil congelador (l) - - - 17 208 208 208

Volume útil outros compartimentos (l) - - - - - - -

Nº estrelas congelador 4 4 4 4 4 4 4

NoFrost frigorífico - - - - - - -

NoFrost congelador - - - -

Autonomia por corte de energia, h nd nd 12 13 24 24 18

Capacidade de congelação (kg/24 h) - - 2 2 20 20 18

Classe climática SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima (°C) 10 10 10 10 10 10 10

Temperatura ambiente máxima (°C) 38 38 38 38 43 43 43

Nível de ruído (dB(A)) 34 34 35 40 36 39 40

Instalação Encastre Encastre Encastre Encastre Encastre Encastre Encastre

Dimensões

Altura (mm) 1772 1772 1218 815 1772 1772 815

Largura (mm) 540 540 540 560 540 540 560

Profundidade (mm) 544 549 549 550 544 549 550

Altura do nicho (mm) 1780 1780 1225 820 1780 1780 820

Largura do corte (mm) 560 560 560 600 560 560 600

Profundidade do corte (mm) 550 550 550 550 550 550 550

Características

Cor
Branco + Inox  
Anti dedadas

Branco Branco Branco Inox Branco Branco

Display No topo No topo Interno Interno No Topo No Topo Interno

Controlo Eletrónico Eletrónico Eletrónico Eletrónico Eletrónico

Portas Reversíveis - -

Funções
Super Freezing e  

Férias
Super Freezing e  

Férias
- - Super Freezing Super Freezing Super Freezing 

Alarme de Temperatura Elevada - - - -

Frigorífico

Tipo de frio Ventilado Ventilado Estático Estático - - -

Descongelação Automática Automática Automática Automática - - -

Luz interior LED LED - - -

Gaveta de baixa temperatura - - - - -

Gaveta de legumes 1 1 2 1 - - -

Prateleiras de Vidro 4 5 3 2 - - -

Prateleiras ajustáveis em altura - - -

Congelador

Tipo de frio - - Estático Estático NoFrost NoFrost Estático

Temperatura ajustável - -

Descongelação - - Manual Manual Automática Automática Automática

Gavetas - - - - 5 5 4

Gavetas deslizantes - - - - - - -

Luz interior - - - - LED LED -

Ligação Elétrica

Voltagem, V 230-240 230-240 230-240 230-240 230-240 230-240 230-240

50 50 50 50 50 50 50

Cabo, m 2,4 2,4 2,4 1,8 2,4 2,4 1,8

PNC 923 582 000 923 581 003 923 886 009 933 030 008 922 783 000 922 782 002 933 031 008

EAN 7332543243310 7332543249398 7332543385034 7332543175536 7332543243297 7332543249381 7332543175543

Encastre

Frio

Encastre

Frio Especificações Técnicas
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Pronto em metade  

do tempo

Aproveite a opção 

TimeManager e 

faça alguns ajustes 

inteligentes. Pode reduzir 

a duração do ciclo de 

lavagem em até 50%, 

mantendo os mesmos 

resultados perfeitos. 

Loiça
Novidades
Propomos-lhe um desafio… permita que a máquina 
de lavar loiça RealLife® da Electrolux se encarregue 
de lavar a loiça por si. Apresentamos uma pequena 
amostra das novidades mais importantes presentes  
na nossa gama Inspiration.

Programa AutoFlex: 

adequa-se 

automaticamente  

à sua carga

O programa automático 

AUTOFLEX, graças 

aos seus sensores, 

determina o grau de 

sujidade da carga 

para posteriormente 

selecionar o melhor 

ciclo de lavagem. 

Resultado? Loiça 

impecavelmente limpa, 

com o mínimo de 

consumo de energia, 

água e tempo. 

  

Cuidado excelente  

com os copos

Diga adeus à lavagem à 

mão dos copos delicados, 

graças aos novos suportes 

de copos de vinho SoftGrip. 

Mantêm os copos seguros 

no seu lugar durante todo o 

ciclo de lavagem.

SoftSpikes® mantêm os 

seus copos mais delicados 

numa posição estável, 

oferecendo um cuidado 

excecional dos vidros. Um 

grande complemento do 

suporte SoftGrip. 

Limpeza excelente 

Resultados marcantes 

graças ao Braço Aspersor 

Satélite e aos cinco níveis de 

aspersão. Este braço 

aspersor movimenta-se  

de múltiplas formas, 

alcançando inclusive as 

zonas mais carregadas da 

máquina, obtendo uma 

lavagem impecável de toda 

a loiça, independentemente 

da forma como tenha sido 

carregada. 

FlexiWash

Tudo vai ficar perfeitamente 

limpo em apenas um ciclo. 

Lave chávenas e copos na 

parte superior e panelas e 

frigideiras no cesto inferior. 

  

Mais espaço e flexibilidade

As máquinas de lavar loiça 

RealLife® com 15 talheres 

de capacidade incluem 

um tabuleiro extraível para 

talheres na parte superior, 

ofereçendo-lhe maior 

flexibilidade na arrumação 

de talheres, utensílios 

grandes e chávenas de café 

expresso.

Loiça
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Nenhuma tarefa é 

demasiado complicada

O Braço Aspersor Satélite 

assegura que toda a loiça 

fica perfeitamente limpa 

-  sem necessidade de fazer 

uma pré-lavagem ou voltar 

a lavar alguma peça. Está 

desejoso de enfrentar o 

desafio de lavar toda a 

loiça suja do assado de 

domingo?

Loiça
Vale a pena saber
Fique a saber como as inovações da gama 
Inspiration o podem ajudar em casa.

Sabia que... ?

Ao contrário do que a maioria  

das pessoas assume, as  

máquinas de lavar loiça  

utilizam muito menos água e  

energia do que a lavagem à mão.

10 litros vs. 103 litros 0.85 kwh vs. 2.5 kwh

  Lavagem na máquina

  Lavagem à mão

Estudo da universidade de Bona na Alemanha, Itália, Suécia, 
Inglaterra, 2008 + outros Estudos de Mercado na Europa.

Consumo de água Consumo de energia

Mais espaço e flexibilidade 

Graças ao tabuleiro para talheres na parte superior, 

libertámos espaço no cesto inferior, onde normalmente se 

coloca o cesto de talheres. Desta forma a nova máquina de 

lavar loiça RealLife® tem capacidade para até 15 talheres. 

O tabuleiro de talheres é  

extraível - o que permite uma  

carga flexível de talheres,  

utensílios grandes e chávenas  

de café expresso. Está  

equipado com um suporte  

para facas, para que fiquem  

seguras durante todo o ciclo  

de lavagem.

As máquinas de lavar loiça  

RealLife® oferecem mais capacidade comparativamente às 

máquinas com as mesmas dimensões standard. 

Espaço 

convencional

Espaço 

RealLife® XXL

Aspersão eficiente 

5 níveis de aspersão,  

incluindo o Braço Aspersor  

Satélite, para a limpeza em  

profundidade de cada carga.  

Envia potentes jorros de água  

para todos os cantos, também  

com cargas mais completas. 5 níveis de aspersão

98%
das cargas geralmente 
arrumam-se desta forma.

Coloque todo o tipo de loiça  

na RealLife®

A RealLife® foi testada e está 

certificada para oferecer  

sempre os melhores  

resultados de lavagem,  

inclusivamente nas condições  

mais difíceis do dia a dia*.  

Frigideiras, panelas… coloque todo o tipo de loiça dentro 

da máquina de lavar loiça mais flexível jamais desenhada.

Carga convencional

Carga RealLife®

* Com este certificado, o instituto independente alemão LGA certifica que 
as máquinas de lavar loiça RealLife® da Electrolux otimizam o sistema 
de carga da loiça e oferecem os máximos resultados de lavagem em 
condições reais de utilização diária.

Alcance do Braço Aspersor Satélite

vs.

Alcance de um braço aspersor 

convencional

Todos sabemos que...

Loiça
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Não importa o que coloca na máquina de lavar loiça: 
desde a frigideira maior e mais suja, aos copos mais 
delicados. As máquinas RealLife® garantem sempre 
resultados brilhantes.

As máquinas de lavar loiça 
RealLife® são capazes 
de lavar qualquer carga, 
independentemente da 
ocasião, graças à sua 
flexibilidade e à cuba XXL.

Pode escolher entre uma 
máquina de lavar loiça 
de 13 ou 15 talheres. A 
máquina de lavar loiça de 
15 talheres tem um terceiro 
nível, o tabuleiro de talheres 
na parte superior, em vez 
do tradicional cesto de 
talheres, que assim liberta 
espaço no cesto inferior.
Os copos são lavados 
suavemente no cesto 
superior, enquanto as 
frigideiras e as panelas 
obtêm uma limpeza mais 
intensiva no cesto inferior.

Com o seu dinâmico braço 
aspersor Satélite, as novas 
máquinas de lavar loiça 
RealLife® lavam eficazmente 
mesmo as cargas mais sujas 
e desorganizadas.
Ao contrário dos braços 
aspersores tradicionais, 
o braço Satélite realiza 
movimentos múltiplos e 
de diferentes formas para 
chegar a todos os cantos da 
máquina de lavar loiça.  
Desta forma todos os 
utensílios ficam sempre 
brilhantes.

Deixe de lavar à mão ou 
de partir copos na sua 
máquina de lavar loiça 
graças ao novo suporte 
SoftGrip que agarra com 
firmeza os copos mais 
delicados.
Os SoftSpikes® mantêm 
os copos numa posição 
estável, oferecendo 
resultados brilhantes.

O programa automático 
AutoFlex, graças aos seus 
sensores, analisa a carga, 
determinando tanto o 
grau de sujidade como a 
quantidade, para melhorar 
o ciclo de lavagem: a 
temperatura ideal e a 
duração adequada. 
O resultado? O melhor 
resultado de lavagem, 
com o mínimo consumo de 
energia, água e tempo.

Coloque todo o 
tipo de loiça na 
máquina RealLife®
Mesmo os copos 
mais delicados Dobradiças duplas

Tornam possível abrir a porta  
das máquinas de lavar loiça  
sem necessidade de cortar a  
parte superior do rodapé da  
cozinha. 
Possibilitam usar rodapés de  
40 a 140 mm em nichos de  
825 mm de altura.

PerfectFit: instalação mais  

fácil e rápida 

Permite abrir completamente  
a porta sem entrar em  
contacto com o rodapé.
É a solução para portas com  
670-820 mm e rodapés de  
0-140 mm de altura, sem  
necessidade de corte.

Instalação em altura 

Já não tem de se baixar 
sempre que precisar de 
carregar ou descarregar a 
máquina de lavar loiça.
Escolha o modelo que 
permite integrar em altura, à 
distância que necessita. 

Altura da porta
670-825 mm

Altura do rodapé 40-140 mm

Integração 
perfeita  
na sua  
vida real

Loiça
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Máquina de lavar loiça RealLife®

ESL8810RA

A primeira máquina do mercado com 
A+++ e 39 dB.

Graças à sua capacidade de 15 
talheres, com uma cuba XXL e com 
mais 10 l de espaço útil.

O 3º cesto dos talheres também serve 
para chávenas e tabuleiros para 
fornos, etc.

Segurança contra inundações 
Aqua-Control

 
ciclo no chão

Características Informação Técnica

Dimensões (mm)
820-900 (A) x 600 (L) x 550 (P)

PNC: 911 438 301

EAN: 7332543324255

PT: €801

Máquina de lavar loiça RealLife®

ESL8320RA

Lava mais de uma só vez.

Graças à sua capacidade de 15 
talheres, com uma cuba XXL e com 
mais 10 l de espaço útil.

Precisa de loiça lavada num 
instante? Não há problema, a função 
TimeManager reduz o tempo do ciclo 
de lavagem para metade.

3º cesto para talheres.

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)
820-900 (A) x 600 (L) x 570 (P)

PNC: 911 436 306

EAN: 7332543322909

PT: €650

6 programas, 5 temperaturas

Programa automático AutoFlex 
45-70˚C

Função AutoOff

Motor Inverter

2 SoftSpikes® cesto superior

Segurança contra inundações 
Aqua-Control

PerfectFit: instalação em altura

Beam-on-Floor: indicador luminoso 
de funcionamento (vermelho e verde)

Máquina de lavar loiça RealLife®

ESL7310RA

Lava mais de uma só vez.

Graças à sua capacidade de 15 
talheres, com uma cuba XXL e com 
mais 10 l de espaço útil.

Precisa de loiça lavada num 
instante? Não há problema, a função 
TimeManager reduz o tempo do ciclo 
de lavagem para metade.

6 programas, 5 temperaturas

Programa automático AutoFlex 
45-70˚C 

altura

Segurança contra inundações 
Aqua-Control

de funcionamento (vermelho e 
verde)

Características Informação Técnica

Dimensões (mm)
820-900 (A) x 600 (L) x 570 (P)

PNC: 911 436 305

EAN: 7332543322893

PT: €561

Máquina de lavar loiça RealLife®

ESL7210RO

Lava mais de uma só vez.

Graças à sua capacidade de 13 
talheres, com uma cuba XXL e com 
mais 10 l de espaço útil.

Máximo cuidado com os copos mais 
delicados, graças ao novo suporte 
SoftGrip.

5 programas, 4 temperaturas

Indicadores LED

Início diferido 3h

altura

Segurança contra inundações 
Aqua-Control

Aqua-Sensor: ajusta os consumos

PerfectFit: instalação em altura

Características Informação Técnica

Dimensões (mm)
820-900 (A) x 600 (L) x 550 (P)

PNC: 911 439 304

EAN: 7332543348251

PT: €517

Loiça de Encastre - Totalmente Integráveis - Largura 60 cm
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Máquina de lavar loiça

ESL5330LO

Lava mais de uma só vez.

Capacidade para 13 talheres e 
suporte para copos SoftSpikes®, 
desenhados para as grandes reuniões 
familiares.

Classificação energética A++.

5 programas, 4 temperaturas

Programa automático AutoFlex 
45-70˚C

Função AutoOff

TimeManager

Início diferido 1-24h

altura

Segurança contra inundações 
Aqua-Control

Aqua-Sensor: ajusta os consumos

PerfectFit: dobradiça dupla e 
instalação em altura 

Beam-on-Floor: indicador luminoso 
de funcionamento (vermelho e 
verde)

Características Informação Técnica

Dimensões (mm)
818 (A) x 596 (L) x 555 (P)

PNC: 911 536 095

EAN: 7332543394692

PT: €490

Máquina de lavar loiça

ESL5310LO

Lava mais de uma só vez graças à 
sua capacidade de 13 talheres.

Programa rápido de 30 minutos.

5 programas, 4 temperaturas

Programa automático AutoFlex 
45-70˚C

Função AutoOff

Início diferido 1-24h

altura

Segurança contra inundações 
Aqua-Control

PerfectFit: dobradiça dupla e 
instalação em altura

Beam-on-Floor: indicador luminoso 
de funcionamento (vermelho e 
verde)

Características Informação Técnica

Dimensões do aparelho (mm)
818 (A) x 596 (L) x 555 (P)

PNC: 911 536 092

EAN: 7332543398201

PT: €446

Máquina de Lavar Loiça RealLife®

ESL4555LO

Informação TécnicaBenefícios e Características

45 cm ideal para pequenos espaços.

Com o Time Manager reduz o 
tempo do ciclo segundo as suas 
necessidades.

Programa automático AutoFlex 
45-70˚C: 

Função AutoOff

do ciclo

altura com carga

Aqua-Control

sujidade da loiça e ajusta o consumo 
de água

PerfectFit: dobradiça dupla

de funcionamento (vermelho e verde)

Dimensões (mm)
818 (A) x 446 (L) x 550 (P)

PNC: 911 076 030

EAN: 7332543465248

PT: €490

Loiça de Encastre - Totalmente Integráveis - Largura 60 cm Loiça de Encastre - Totalmente Integráveis - Largura 45 cm
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Máquina de lavar loiça RealLife®

ESI8720RAX

Informação TécnicaBenefícios e Características

15 talheres.

Graças à sua capacidade de 15 
talheres, com uma cuba XXL e com 
mais 10 l de espaço útil.

O novo suporte SoftGrip segura de 
forma firme e delicada os seus copos 
preferidos durante todo o ciclo de 
lavagem.

O 3º cesto dos talheres também serve 
para chávenas e outros utensílios.

7 programas, 6 temperaturas

Programa automático AutoFlex 
45-70˚C

Função AutoOff

Aqua-Control

PerfectFit: dobradiça dupla e 
instalação em altura

Dimensões (mm)
820-900 (A) x 600 (L) x 570 (P)

PNC: 911 427 305

EAN: 7332543322879

PT: €845

Máquina de lavar loiça RealLife®

ESI7510RAX

Lava mais de uma só vez.

Graças à sua capacidade de 13 
talheres, com uma cuba XXL e com 
mais 10 l de espaço útil.

Loiça lavada sempre que precisa.

Precisa de loiça lavada num 
instante? Não há problema, a função 
TimeManager reduz o tempo do ciclo 
de lavagem para metade.

Características Informação Técnica

Máquina de lavar loiça

ESI5510LAX

6 programas, 4 temperaturas

Programa automático AutoFlex 
45-70˚C

Função AutoOff

Início diferido 1-24h

altura com carga

Aqua-Control

Aqua-Sensor: ajusta os consumos

PerfectFit: dobradiça dupla e 
instalação em altura

Características Informação Técnica

Dimensões (mm)
818 (A) x 596 (L) x 575 (P)

PNC: 911 526 122

EAN: 7332543397914

PT: €490

Dimensões (mm)
820-900 (A) x 600 (L) x 570 (P)

PNC: 911 426 333

EAN: 7332543348190

PT: €623

6 programas, 5 temperaturas

Programa automático AutoFlex 
45-70˚C

Função AutoOff

TimeManager

Início diferido 1-24h

2 SoftSpikes® e 6 SoftGrips

FlexiLift: cesto superior ajustável em 
altura

Aqua-Control

Aqua-Sensor: ajusta os consumos

PerfectFit: dobradiça dupla e 
instalação em altura

Lava mais de uma só vez graças à 
sua capacidade de 13 talheres.

Consome até 25% menos de energia, 

Programa rápido de 30 minutos.

Classificação energética A++.

Loiça de Encastre - Painel à vista
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Máquinas de Lavar Loiça

ESL8810RA ESL8320RA ESL7310RA ESL7210RO ESL5330LO ESL5310LO ESL4555LO

Ficha de produto de acordo com a norma (UE)  
Nº 1060/2010

Marca Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo ESL8810RA ESL8320RA ESL7310RA ESL7210RO ESL5330LO ESL5310LO ESL4555LO

Nº Talheres 15 15 13 13 13 13 9

Classe de eficiência energética A+++ A++ A++ A+ A++ A+ A+

- - - - - - -

241 270 262 295 262 295 222

Consumo de energia no ciclo declarado 
0,857 0,961 0,932 1,039 0,932 1,05 0,789

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,99 0,99 0,99 0,1

Consumo anual de água (l) 3080 3080 2860 3080 2775 3080 2660

Eficiência de secagem A A A A A A A

Programa declarado Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Duração do programa declarado (min) 225 225 225 225 195 195 225

10 10 10 N/A 10 10 5

Nível de ruído (dB(A)) 39 44 47 47 45 47 47

Instalação Encastre Encastre Encastre Encastre Encastre Encastre Encastre

Características

Consumo de água ciclo, L 11 11 10,2 11 9,9 11 9,5

Cor - - - - - - -

Tecnologia RealLife® - - -

LED 3 Dígitos 3 Dígitos LED 3 Dígitos 3 Dígitos 3 Dígitos

Motor Inverter - - - -

Nº de programas / temperaturas 8/6 6/5 6/5 5/5 5/4 5/4 6/4

Dimensões

Altura (mm) 818 818 818 818 818 818 818

Largura (mm) 596 596 596 596 596 596 446

Profundidade (mm) 550 550 550 550 555 555 550

Altura do nicho (mm) 818 818 818 818 818 818 820

Largura do nicho (mm) 600 600 600 600 600 600 450

Profundidade do nicho (mm) 570 570 570 570 570 570 550

Opções

-/- -/-

- - -

AutoOff -

Inicio diferido 1h-24h 1h-24h 1h-24h 3h 1h-24h 1h-24h 1h-24h

Programas

AutoFlex 45-70ºC -

- - -

Eco 50ºC -

Copos 45ºC - - -

1 hora 55ºC / 50ºC - - - - - -

Intensivo 70ºC

Normal 65ºC - - - - - -

Rápido 60ºC

Pré-Lavagem -

Características

Abertura automática da porta - - - - - -

Iluminação interior - - - - - -

Bitérmica

Aquasensor/Aqua Control/Segurança 
contra inundações

-/-/-

Equipamento

Cesto superior ajustável em altura com Carga com Carga com Carga com Carga com Carga com Carga

SoftSpikes/ SoftGrips -/- -/- 2/-

Suporte copos no cesto superior/inferior

Ligação Elétrica

Voltagem, V 220-240 220-240 220-240 220-240 200-240 220-240 200-240

Frequência, Hz 50 50 50 50 50/60 50 50

2200 2200 2200 2200 1550-2200 2200 2200

Cabo, m 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5

PNC 911 438 301 911 436 306 911 436 305 911 439 304 911 536 095 911 536 092 911 076 030

EAN 7332543324255 7332543322909 7332543322893 7332543348251 7332543394692 7332543398201 7332543465248

De Encastre - Totalmente integráveis

Máquinas de Lavar Loiça

De Enc

Loiça Especificações Técnicas
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ESI8720RAX ESI7510RAX ESI5510LAX
Ficha de produto de acordo com a norma (UE)  
Nº 1060/2010

Marca Electrolux Electrolux Electrolux

Modelo ESI8720RAX ESI7510RAX ESI5510LAX

Nº Talheres 15 13 13

Classe de eficiência energética A+++ A+ A+

- - -

241 295 295

0,857 1,05 1,05

0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,99

Consumo anual de água (l) 3080 2860 3080

Eficiência de secagem A A A

Programa declarado Eco 50 Eco 50 Eco 50

Duração do programa declarado (min) 225 225 195

10 10 10

Nível de ruído (dB(A)) 42 47 47

Instalação
Encastre com  
painel à vista

Encastre com  
painel à vista

Encastre com  
painel à vista

Características

Consumo de água ciclo, L 11 10,2 11

Cor Inox Inox Inox

Tecnologia RealLifeTM -

3 Dígitos 3 Dígitos 3 Dígitos

Motor Inverter - -

Nº de programas / temperaturas 7/6 6/5 6/4

Dimensões

Altura (mm) 818 818 818

Largura (mm) 596 596 596

Profundidade (mm) 575 575 575

Altura do nicho (mm) 818 818 818

Largura do nicho (mm) 600 600 600

Profundidade do nicho (mm) 570 570 570

Opções

AutoOff

Inicio diferido 1h-24h 1h-24h 1h-24h

Programas

AutoFlex 45-70ºC

-

Eco 50ºC

Copos 45ºC

1 hora 55ºC / 50ºC - -

Intensivo 70ºC -

Normal 65ºC - - -

Rápido 60ºC

Pré-Lavagem - -

Características

Abertura automática da porta - -

Luz Interior - -

Bitérmica

Aquasensor/Aqua Control/Segurança 
contra inundações

Equipamento

Cesto superior ajustável em altura com Carga com Carga com Carga

SoftSpikes/ SoftGrips -/-

Suporte copos no cesto superior/inferior

Ligação Elétrica

Voltagem, V 220-240 220-240 220-240

Frequência, Hz 50 50 50

2200 2200 2200

Cabo, m 1,6 1,6 1,5

PNC 911 427 305 911 426 333 911 526 122

EAN 7332543322879 7332543348190 7332543397914

De Encastre - Painel à vista
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Máquinas de Lavar LoiçaMáquinas de Lavar Loiça

Loiça Especificações Técnicas
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Apresentamos-lhe as novidades mais importantes 
das nossas máquinas de lavar roupa.

Máquinas de 
lavar roupa 
Novidades

Tambor Suave

O tambor XXL é 

extremamente 

cuidadoso com a sua 

roupa. A suavidade  

do seu  design  

ajudá-lo-á a conservar 

o seu guarda-roupa em 

perfeito estado.

My FavouritePlus

Mais rápido e mais 

fácil.  A máquina de 

lavar roupa memoriza 

automaticamente 

os seus programas 

favoritos e as opções 

que utiliza com maior 

frequência. Um sistema 

exclusivo, único no 

mercado.

Certificado Woolmark Blue

O logotipo Woolmark Blue 

indica que um produto 

inclui um ciclo considerado 

seguro para lavar lãs 

com etiqueta “Lavagem 

à mão”. A utilização de 

temperaturas mais baixas, a 

suavidade dos movimentos 

do tambor e a eficiência de 

lavagem evitam que a peça 

de roupa encolha ou se 

danifique.

Dispensador de detergente 

líquido

O dispensador de 

detergente líquido permite 

lavar com detergentes 

líquidos ou em pó. O 

detergente só entra no 

tambor quando o ciclo 

de lavagem começa, 

conseguindo resultados 

perfeitos. 

Gama SteamSystem: 

insuperável

As lavandarias profissionais 

refrescam e eliminam 

as rugas da roupa com 

a ajuda do vapor. Os 

nossos programas a vapor 

oferecem-lhe os mesmos 

resultados.

Tecnologia Inverter: 

indiscutivelmente a melhor

Fiável, silenciosa, rápida e 

energeticamente eficiente. 

A+++ -20%: máxima 

economia

EWF1407MEW2, a máquina 

de lavar roupa da Electrolux 

com melhor classificação 

energética. Desliga-se 

automaticamente ao 

finalizar o ciclo de lavagem.

Controle a duração do 

ciclo de lavagem de 

acordo com as suas 

necessidades graças à 

função Time Manager das 

nossas máquinas de lavar 

roupa, que lhe permite 

reduzir a duração do ciclo 

de lavagem para, por 

exemplo, cargas pouco 

sujas. 

Não desperdiçam energia

As máquinas de lavar roupa 

topo de gama Inspiration 

da Electrolux desligam- se 

automaticamente ao 

finalizar o ciclo de lavagem, 

economizando energia, 

graças à função AutoOff.

Máquina de lavar roupa de 

10 kg com DirectSpray

O sistema de lavagem por 

recirculação garante que 

a maior parte da água no 

interior do tambor está 

realmente a encharcar a 

roupa, em vez de circular à 

sua volta. Além disso, obtém 

melhores resultados de 

lavagem em menos tempo e 

com melhores consumos.

A+++
Roupa
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SteamSystem

Graças aos programas a vapor 

poderá refrescar as suas roupas e 

reduzir a formação de rugas. Algumas 

peças já nem precisarão de ser 

passadas a ferro. 

Tecnologia profissional

Beneficie das vantagens de uma 

lavandaria profissional em sua casa.

TimeManager®

Permite-lhe controlar a duração de 

cada ciclo de lavagem. 

Como as últimas novidades que encontra 
nas máquinas de lavar roupa da Gama 
Inspiration o ajudam nas tarefas domésticas.

Máquinas de  
lavar roupa
Vale a pena saber

Poupança de energia

As nossas máquinas de 

lavar roupa gastam menos 

energia. Beneficia o meio 

ambiente e reduz a conta 

de eletricidade no final do 

mês.

Woolmark Blue

Este selo garante que pode 

lavar até as suas peças 

de roupa mais delicadas, 

com toda a segurança, nas 

nossas máquinas de lavar 

roupa.

Time Manager da 

Electrolux 

Tem apenas 15 minutos 

para lavar a roupa que vai 

vestir esta noite? Não há 

problema. O TimeManager, 

diminui a duração do ciclo 

de lavagem se tem muita 

pressa e deseja maximizar 

a economia; ou prolonga-a 

se vai lavar uma carga de 

roupa realmente suja.

Vai notar a diferença

O vapor penetra 

profundamente nos tecidos, 

eliminando os odores 

desagradáveis e relaxando 

as fibras, oferecendo 

resultados especialmente 

refrescantes e sem rugas.

Há 8 opções de ajuste do 

tempo de lavagem

Você decide a duração de 

cada lavagem.

Fácil de utilizar

Painel de controlo 

claro e intuitivo de uso 

extremamente simples.

Ciclos de lavagem rápidos

Em intervalos de 15 a 150 

minutos. O tempo corre 

sempre a seu favor.

194

Usada e enrugada

Revitalizada 

através do vapor

Roupa
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Segredos de 
guarda-roupa

Adora roupa, não gosta de 

engomar?

O vapor faz maravilhas 
pelo seu guarda-roupa, 
ainda que quase ninguém 
conheça os seus segredos, 
além das lavandarias 
profissionais. Adicione 
vapor e logo verá os seus 
resultados mágicos. Penetra 
rapidamente nas fibras para 
eliminar as rugas, o que 
implica muito menos tempo 
a engomar. Algumas peças 
de roupa saem totalmente 
sem rugas. E ainda que o 
vapor seja muito potente, 
também cuida da sua 
roupa. De forma natural, 
sem necessidade de 
recorrer a nenhuma solução 
química, como costumam 
fazer as lavandarias. É 
ideal para as suas peças de 
roupa favoritas. 

Um aspeto impecável em 

menos tempo

O vapor pode refrescar 
rapidamente a sua roupa. 
É muito útil quando quer 
vestir roupa que só vestiu 
uma vez, ou quando está a 
ficar sem camisas. Bastam 
30 minutos e a peça de 
roupa fica como nova. 
Além das rugas, todos os 
odores, como o do cigarro, 
desaparecem.

Procure a nossa tecnologia 

SteamSystem™

Esta tecnologia está 
presente em muitos modelos 
de máquinas de lavar roupa 
da gama Inspiration. Assim 
pode economizar tempo 
e dinheiro em viagens à 
lavandaria. No entanto, o 
vapor é apenas mais uma 
entre muitas características 
presentes na nossa gama, 
incluindo as que já conhece 
e espera encontrar num 
eletrodoméstico líder no 
tratamento da roupa. 

Diversidade no vapor

A nossa gama de 
eletrodomésticos para o 
cuidado da roupa com 
função vapor é uma das 
mais extensas do mercado. 
A gama inclui máquinas de 
lavar roupa de carga frontal 
e máquinas de lavar e secar.

Com vapor em casa está sempre impecável.  
É refrescante.

EWF1407MEW2

A nossa Experiência 

Profissional 

A Ópera Nacional de Paris 
confia a lavagem das peças 
de roupa mais delicadas do 
seu guarda-roupa, cozidas 
à mão, à nossa tecnologia 
de programas de vapor.

197196

Roupa
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Tecidos diferentes 

necessitam de cuidados 

distintos. A Electrolux tem 

dicas sobre o tratamento 

especial das sedas e 

tratamento seguro das lãs , 

bem como conselhos gerais 

para toda a sua roupa 

preferida. A nossa gama 

inclui programas especiais 

e funções inovadoras 

que garantem que os 

tecidos mantêm a forma, a 

suavidade e a cor original, 

lavagem após lavagem.

Cuidados entre lavagens 

Como a sua roupa preferida 

será bastante usada, é 

importante tratar dela da 

forma mais adequada. 

Seguem-se alguns 

conselhos que devem 

ajudar: 

- Guarde as suas peças 

preferidas longe da luz solar 

direta, para não desbotar 

as cores;

- Não guarde a roupa 

numa cave fria ou num 

sótão quente, pois as 

temperaturas extremas 

podem danificar os tecidos.

- Lave a roupa antes de a 

guardar para a proteger 

melhor contra as traças. 

Para aumentar a proteção, 

experimente usar saquinhos 

de lavanda ou bolas de 

cedro.

- Os tecidos naturais como 

o algodão e o linho devem 

ser guardados num espaço 

bem ventilado.

- Lave a roupa desportiva 

imediatamente após o uso 

ou evite colocá-la no cesto 

comum com o resto da 

roupa.

- Seque a roupa no interior 

ou à sombra, porque a luz 

do sol pode desbotar as 

cores.

- Utilize programas de 

vapor para refrescar e 

desenrugar a roupa sem a 

lavar.

Todos temos as nossas peças de roupa 
preferidas, roupa que adoramos usar com 
frequência e que nos faz sentir sempre bem. 
Quer sejam calças de ganga justas, uma 
camisola da equipa preferida ou a coleção 
de t-shirts coloridas, o tratamento adequado 
ajudará a manter toda a sua roupa com bom 
aspeto por mais tempo.

As suas roupas
preferidas 
impecáveis,
dia após dia

A nossa Experiência 

Profissional 

A Electrolux é a marca 

escolhida pelos melhores 

profissionais da área de 

lavandaria há mais de 90 

anos, incluindo uma em 

cada três das maiores 

cadeias de hotelaria do 

mundo. 

Esta é a nossa maior prova 

da qualidade dos nossos 

produtos!

199
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Tem falta de espaço? Pense novamente. Agora pode 
escolher uma máquina de lavar e secar roupa que 
lhe permite lavar e secar qualquer tipo de tamanho 
de carga através do simples premir de uma tecla. 

O dobro do 
cuidado

”Lavar e secar as suas 
lãs preferidas foi uma 
preocupação para a 
maioria das pessoas 
durante muito tempo. Já 
não é o caso. A máquina 
de lavar e secar roupa da 
Electrolux com etiqueta 
Woolmark Apparel Care 
Blue permite lavar e secar 
lãs, mesmo que tenham 
a indicação “Lavagem 
à mão”, com toda a 
segurança.”

Cathryn Lee,  

The Woolmark Company

As suas peças de roupa 

preferidas merecem receber 

o melhor tratamento 

possível. Por essa razão, 

a Electrolux apresenta 

máquinas de lavar e secar 

que lhe permitem lavar e 

secar as suas roupas mais 

delicadas num programa 

contínuo. 

Temos a primeira máquina 

no mercado com o 

Certificado Woolmark Blue 

para ciclos de lavagem e 

secagem, assegurando um 

tratamento, mas também 

excelentes resultados. 

Tudo isto num único 

aparelho. 

Gosta do seu estilo,

Goste do seu espaço.

metade do 
espaço

EWW1685HDW
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Encastre - 7 kg

EWG127410W

Informação TécnicaBenefícios e Características

Ajuste o ciclo de lavagem de acordo 
com as suas necessidades, e não ao 
contrário.

Com a função Time Manager pode 
ajustar o ciclo de lavagem. A roupa 
estará pronta quando quiser.

Lingerie, Sedas, Lãs e Lavagem à 
mão.

Início diferido até 20h, 
Enxaguamento Extra, Engomar Fácil 
Ciclo noturno

água e energia à carga

crianças

Dimensões (mm)
820 (A) x 600 (L) x 600 (P)

PNC: 914 528 131

EAN: 7332543222216

PT: €623

Livre Instalação - 9/6 kg

EWW1696SWD

Informação TécnicaBenefícios e Características

Os programas a vapor suavizam 
os vincos e refrescam a sua roupa. 
Resultado: roupa pronta num 
instante.

O TimeManager baseia-se na 
experiência dos profissionais. Diminui 
a duração, se tiver muita pressa ou 
quiser maximizar a poupança; ou 
prolonga-a, se precisar de lavar uma 
carga de roupa realmente suja.

capacidade, 1600 rpm

condensação

indicadores LED de cada programa

Delicados, Lãs, Edredões, 
Enxaguamento, Vapor Refrescar, 
Vapor Antirrugas, Secagem Lãs, 
Secagem Sintéticos, Secagem 
Algodões

Início 
diferido até 20h, Enxaguamento 
Extra, Tempo de secagem, Nível de 
secagem

água e energia à carga

crianças

Dimensões (mm)
850 (A) x 600 (L) x 605-639 (P)

PNC: 914 604 525

EAN: 7332543441518

PT: €668

Roupa Máquinas de Lavar e Secar Roupa

SECARLAVAR

Roupa Máquinas de Lavar Roupa



210 211

Encastre - 7/4 kg

EWX147410W

Informação TécnicaBenefícios e Características

Ajuste o ciclo de lavagem de acordo 
com a sua disponibilidade, e não ao 
contrário.

Com a função Time Manager, pode 
ajustar o ciclo de lavagem. A roupa 
estará pronta quando quiser.

Pode poupar tempo e dinheiro 
lavando e secando mais de uma só 
vez.

capacidade, 1400 rpm

condensação

Lãs, Algodão ECO, Engomar 
Fácil, Lavagem à Mão, Sedas 30, 
Secagem de Sintéticos e Secagem 
de Algodões

 
Enxaguamento Extra, Seleção de 
temperatura, Centrifugação, Tempo 
de secagem

água e energia à carga

crianças

Dimensões (mm)
818 (A) x 596 (L) x 555 (P)

PNC: 914 606 032

EAN: 7332543227990

PT: €801

Livre Instalação - 8/4 kg

EWW1685HDW

Os programas a vapor suavizam 
os vincos e refrescam a sua roupa. 
Resultado: roupa pronta num 
instante.

Lava e seca de uma só vez uma carga 
normal.

O TimeManager baseia-se na 
experiência dos profissionais. Diminui 
a duração, se tiver muita pressa ou 
quiser maximizar a poupança; ou 
prolonga-a, se precisar de lavar uma 
carga de roupa realmente suja.

capacidade, 1600 rpm

condensação

indicadores LED de cada programa 

com Pré-Lavagem, Delicados, 
Lãs, Edredões, Enxaguamento, 
Vapor Refrescar, Vapor Antirrugas, 
Secagem Lãs, Secagem Sintéticos, 
Secagem Algodões

 
Início diferido 1-21 h, Enxaguamento 
Extra, Tempo de secagem, Nível de 
secagem

água e energia à carga

Características Informação Técnica

Livre Instalação - 8/4 kg

EWW1685SDW

Os programas a vapor suavizam 
os vincos e refrescam a sua roupa. 
Resultado: roupa pronta num 
instante.

O TimeManager baseia-se na 
experiência dos profissionais. Diminui 
a duração, se tiver muita pressa ou 
quiser maximizar a poupança; ou 
prolonga-a, se precisar de lavar uma 
carga de roupa realmente suja.

capacidade, 1600 rpm

condensação

indicadores LED de cada programa

Delicados, Lãs, Edredões, 
Enxaguamento, Vapor Refrescar, 
Vapor Antirrugas, Secagem Lãs, 
Secagem Sintéticos, Secagem 
Algodões

Início 
diferido até 20h, Enxaguamento 
Extra, Tempo de secagem, Nível de 
secagem

Características Informação Técnica

Dimensões (mm)
850 (A) x 600 (L) x 522-555 (P)

PNC: 914 603 501

EAN: 7332543368044

PT: €650

Dimensões (mm)
850 (A) x 600 (L) x 522-555 (P)

PNC: 914 603 511

EAN: 7332543453078

PT: €579

LAVAR SECAR

SECARLAVAR

SECARLAVAR

Roupa Máquinas de Lavar e Secar Roupa
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Roupa que não pode ir ao secador? Nunca mais. 
Conheça as novidades mais importantes da gama  
de secadores.

Secadores 
Novidades

Porta reversível

Instale o seu secador 

com a abertura da 

porta para a esquerda 

ou para a direita, 

segundo o que lhe for 

mais conveniente, ou 

segundo o espaço que 

tenha disponível.

Tambor Suave

Extremamente delicado 

para a sua roupa, 

o tambor XXL tem 

um design suave e 3 

elevadores. Consegue 

uma melhor distribuição 

da roupa durante o 

processo de secagem, 

reduzindo as rugas e 

obtendo uma secagem 

mais uniforme.

Sistema EcoFlow

Permite aos nossos secadores 

manterem um baixo nível de 

consumo, assim como uma 

manutenção mais fácil, com 

apenas um filtro.

DelicateCare System

Os nossos secadores 

DelicateCare adaptam o 

movimento de rotação do 

tambor  à carga. O tambor 

roda em ambos os sentidos 

a uma velocidade ótima 

para que as suas peças de 

roupa mais delicadas se 

mantenham nas laterais do 

tambor, evitando a fricção. 

Após algum tempo o tambor 

deixa de rodar para que a 

roupa mude de posição. 

Assim, garantimos que a 

suas roupas mais delicadas 

são secas com a máxima 

suavidade. 

Woolmark Blue

O nosso programa de 

lãs patenteado tem a 

certificação Woolmark Blue, 

o que significa que garante 

uma secagem suave e que 

as suas lãs não encolhem.

Tecnologia Inverter -  

a melhor

Fiável, silenciosa e 

energeticamente eficiente.

Gestão do tempo de 

secagem

A função Time Manager 

permite-lhe reduzir a 

duração do ciclo de 

secagem em até 40%. 

Pode secar 2 kg de roupa 

em apenas 35 minutos no 

programa Mistos.

OptiSense

Secagem eficiente 

para pequenas cargas, 

ajustando a utilização 

de tempo e energia, e 

inteligente. Sem qualquer 

risco de secagem em 

demasia.

Visão clara

Porta de vidro 

transparente com 

iluminação interior para 

uma melhor visibilidade.

A++

O secador EDH3685TDW 

tem uma classificação 

energética A++.  

Permite-lhe secar 8 kg de 

roupa e ainda poupar na 

fatura de eletricidade. 

Graças à função AutoOff 

desliga-seautomaticamente 

após o fim do ciclo.

A++

Roupa
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Como as últimas novidades que encontra nos 
secadores da nossa Gama Inspiration o ajudam nas 
tarefas domésticas. Sistema DelicateCare

Os nossos secadores 
DelicateCare garantem 
que a roupa não encolhe*, 
incluindo lãs e sedas com 
etiqueta “lavagem à mão”. 
O sistema DelicateCare 
adapta o movimento de 
rotação do tambor ao 
tecido, garantindo que 
as suas peças de roupa 
recebem um tratamento 
excecional. 

O nosso suave programa 
Sedas** oferece uma 
secagem a baixa 
temperatura e movimento 
suave do tambor; por sua 
vez, o ciclo Lãs obteve a 
certificação Woolmark 
Blue, pelo que as lãs com 
indicação “lavagem à mão” 
podem ir ao secador com 
toda a segurança.

Menor consumo energético 

e melhores resultados

A nossa tecnologia 
profissional Bomba de 
Calor traz inovação ao 
tratamento suave de 
todos os tipos de tecidos, 
inclusive para as peças de 
lã mais delicadas. De facto, 
o seu secador trabalha a 
uma temperatura inferior, 
cerca de menos 25°C, 
quando comparado com os 
secadores convencionais. 

*comparativamente a uma secagem plana
**aguarda patente 

Como funciona

Os secadores com bomba 
de calor funcionam como 
um frigorífico, mas de forma 
inversa, conservando todo 
o calor no seu interior. Isto 
significa que pode estar 
seguro que toda a energia 
gerada é utilizada para 
secar a sua roupa.

Conservar e  

recuperar o calor

As nossas máquinas 
trabalham com base 
num circuito fechado 
para conservar a 
energia gerada. Também 
aproveitam ao máximo 
o calor latente (como a 
energia gerada de modo 
natural pela simples 
circulação do ar).  
O resultado é a máxima 
eficiência com a mínima 
perda de energia.

Líderes em inovação 

relativamente à economia 

de energia

Durante mais de uma 
década, delineámos 
um caminho a seguir, 
oferecendo aos nossos 
clientes cada vez melhores 
resultados de secagem e, 
em simultâneo, reduzimos 
drasticamente o consumo 
e os respetivos custos. A 
nossa gama de secadores, 
por exemplo, redefine 
o conceito de eficiência 
energética.

Marcos na história  

da Electrolux

15 anos  
de inovação

Primeiro fabricante a 
lançar no mercado o 
secador de Bomba de 
Calor.

1997

Lançamento dos 
secadores Classe A, 
quando os modelos 
standard ainda não 
passavam da Classe C.

2005

Lançamento do secador 
A-50%: inspirado na 
tecnologia profissional 
para minimizar o 
consumo de energia.

2012

Secadores
Vale a pena saber

Isto garante duas 

vantagens:

Secar a baixa temperatura 
ajuda a cuidar de forma 
mais suave, inclusive as lãs e 
as sedas. 

Os nossos secadores 
bomba de calor também 
reciclam a energia 
calorífica durante a fase 
de secagem, obtendo 
resultados de energia 
realmente eficientes. 

Roupa
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Alguma vez deixou de 

comprar roupa que 

realmente gostava pelo 

que constava na etiqueta?

Agora, mesmo que na 
etiqueta conste que se 
deve unicamente lavar 
à mão, pode secá-la 
no primeiro secador do 
mundo com um programa 
que obteve o certificado 
Woolmark Apparel Care 
Blue (anteriormente 
conhecido como Gold). Um 
secador DelicateCare é 
a opção ideal para secar 
as roupas mais delicadas 
com absoluta confiança. 
Assim já pode deixar de se 
preocupar se a roupa vai 
encolher, perder textura, cor 
ou forma. Será sempre um 
prazer vesti-la.

Por detrás de todos estes 
cuidados encontra-se o 
sistema DelicateCare e a 
tecnologia de secagem 
com Bomba de Calor, que 
permite secar perfeitamente 
a roupa a uma temperatura 
mais baixa que os modelos 
convencionais. 

A máxima classificação em 

eficiência energética

Cuidam das lãs e respeitam 
o meio ambiente. Os nossos 
secadores Woolmark Blue 
são os que consomem 
menos energia. Têm 
sensores inteligentes que 
ajustam automaticamente 
a duração do programa 
dependendo do volume 
da carga, de forma a não 
desperdiçar energia nem 
tempo, para além de evitar 
uma possível secagem em 
excesso. 

Também pode secar 
cargas mais pequenas sem 
qualquer tipo de remorsos; 
uma carga de 3 kg está 
pronta em metade do 
tempo que uma de 6 kg, 
consumindo 50% menos 
energia. 

Uma entre muitas 

características

A nossa gama de secadores 
também oferece programas 
de secagem rápida para 
Algodões e Sintéticos, 
graças aos tambores 
de elevada capacidade 
e os motores inverter 
profissionais.

O logotipo Woolmark é um dos mais reconhecidos 
do mundo. Agora pode encontrá-lo nos nossos 
secadores. Uma grande notícia para si e para as 
suas lãs favoritas.

A imagem inconfundível de 

um novelo de lã… 

Desenhado inicialmente por 
Francesco Saroglia em 1964, 
o logotipo da Woolmark 
converteu-se com o tempo 
num respeitado selo de 
qualidade. Para ganhar 
o direito a utilizá-lo, um 
produto deve submeter-se 
a uma série de rigorosas 
provas de desempenho 
realizadas pela empresa 
Woolmark.

Os segredos
das lãs

EDH3685TDW

A nossa experiência 

profissional 

A Electrolux trabalha em 
estreita colaboração com 
o setor das lavandarias 
profissionais para testar as 
soluções para o tratamento 
suave da roupa. Os nossos 
eletrodomésticos incluem 
a tecnologia profissional 
de secagem com bomba 
de calor para oferecer a 
máxima eficiência e um 
cuidado perfeito da roupa.

Roupa
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