
Főzőlapok, 
melyek teret adnak
kreativitásának
A titkos hozzávaló: az indukciós főzőlap

Electrolux indukciós főzőlapok



Precíz 
hőfokszabályzás, 
még finomabb ízek

Gyors és biztonságos
Az indukciós főzőlap gyorsaságban felveszi a versenyt  a gáz-
lapokkal, de sokkal biztonságosabb és energia-takarékosabb 
főzni rajta. Maga a főzőlap nem forrósodik fel, ezért nem égeti 
meg a kezét ha véletlenül hozzáér, és nem  szökik el az energia 
(hő) az edény feneke mellett.

Precíz hőfokszabályozás
A séfek a világ minden táján szívesen főznek indukciós főző-
lapon, mert nagyon pontosan tudják szabályozni a hőfokot. 
Indukciós főzőlapon piríthat nagy hőfokon húst, vagy olvaszthat 
nagyon alacsony hőfokon csokoládét. 

Használhatom az edényeimet indukciós főzőlapon?
Ezt könnyedén megállapíthatja Ön is. Tegyen egy mágnest 
edénye fenekére. Ha rajta marad a mágnes, akkor az edényben 
van vas, így használható indukciós főzőlapon. A legtöbb acél 
és öntöttvas főzőedény használható, de az alumínium, réz, 
üveg és egyes rozsdamentes acél edények nem használhatók 
az indukciós főzőlapokon.

Digitális szakácskönyv
Ha szívesen próbál ki új ételeket, látogasson 
el weboldalunkra (www.electrolux.hu), 
Egy falat inspiráció rovatunkba (az Életmód 
menüpont alatt találja), ahol havonta új 
recept videókkal várjuk. Minden recepthez 
megírtuk a bevásárló listát, és pontosan 
leírtuk az elkészítés módját is.



Infinite Wok Szett
Az ívelt kialakítás miatt a wok felülete 
gyorsan átforrósodik, így az oldalára 
tapadt húsok és zöldségek is gyorsan 
megsülnek benne. A szettnek 
része egy wok tartó, ami stabilan 
tartja a serpenyőt a főzőlapon.

Tisztítószer indukciós főzőlapokhoz
A kerámialap-tisztító folyadékkal 
(E6HCC106) gyorsan és hatékonyan 
tisztíthatja le főzés után az indukciós 
főzőlapot. A folyadék  finoman 
polírozza a főzőlap felületét, és egy 
vékony filmréteget hagy maga után.

Infinite Plancha Grill
A vasból készült grill lap segítségével 
indukciós főzőlapon is grillezhet 
húsokat, zöldségeket. Csak tegye 
a grill lapot az indukciós főzőlapra 
és kapcsolja be főzőzónát.

Hozza ki a legtöbbet 
indukciós 
főzőlapjából

7 érv 
az indukciós 
főzőlapok mellett

Nem kell kompromisszumot kötnie! Indukciós főzőlapon grillezhet, 
vagy készíthet távol-keleti ételeket is wok serpenyőben. Főzés után 
ne feledkezzen el a főzőlap megtisztításáról sem. Higgye el, 
a megfelelő eszközökkel főzni és takarítani is nagyon egyszerű.

1. Könnyen tisztítható
A főzőfelület nem forrósodik fel, ezért könnyen letörölheti 
a szennyeződéseket egy nedves kendővel.

2. Gyors
Az indukciós főzőlap közvetlenül 
az edényt, s ezáltal az ételt melegíti. 
Így hamarabb végez a főzéssel.

3. Precíz hőfokszabályozás
Azonnal és precízen szabályozhatja 
a hőfokot. A főzőlap gyorsan reagál 
minden hőfokváltozásra.

4. Energiatakarékos
Csak azt melegíti, amit valóban 
melegíteni kell: az edényt. Nem 
szökik el a hő (és ezzel együtt a 
melegítéshez használt energia) 
az edény feneke mellett.

Gyorsabban felforr 
Egy indukciós főzőlapon alig 
4 perc alatt forr fel egy liter 
víz. Így főzhet a legkevesebb 
energiafogyasztással.

Vasmagos főzőlap
Elektromos főzőlap
Indukciós főzőlap *Electrolux belső teszt

Rendkívül gyors – 4,05 perc
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6,4
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5. Biztonságos
Még ha be is van 
kapcsolva, csak akkor 
melegít, amikor ráteszi 
az edényt. A főzőzóna 
nem forrósodik fel, ezért 
ha véletlenül hozzáér, 
nem égeti meg a kezét.

6. Szép
Egy indukciós főzőlap minden 
stílusú konyhában jól mutat.

7. Változatosan használható
Sokféle különleges edényt 
használhat a főzéshez.

 *



InfiniteFlex 
indukciós főzőlapok

Szereti a paella-t, a bárányragut vagy a gulyást? Az Infinite 
indukciós főzőlapokon főzhet egészen kicsi vagy extra nagy 
edényekben is. Akár össze is kapcsolhat 2 főzőzónát. Az Infinite 
főzőlapok egyenletesen melegítik fel az edényeket a teljes 
főzőfelületen, függetlenül attól, hogy ovális vagy szögletes 
edényben főz. Így nem lesz nyers a sült hús egyik része, 
miközben a másik már szinte megég.

Ha extra nagy méretű edényben főz, össze is kapcsolhat két 
egymás felett lévő főzőzónát. Ez a Bridge funkció. Így egy nagy 
főzőfelületet kap, melynek egyszerűen változtathatja 
a hőfok beállításait.

EHI8742FOZEHL6740FOK EHI6540FHK



InfinitePure 
Indukciós főzőlap

Az Electrolux InfinitePure indukciós főzőlap kikapcsolt 
állapotban csak egy gyönyörű, fekete üvegfelület, mely 
gyönyörűen néz ki a munkapultban. Nincs felfestve rá sem a 
kezelőfelület, sem a főzőzónák. Amikor bekapcsolja, akkor 
válik láthatóvá a piros, köríves, érintőkapcsolós kezelőfelület, 
amellyel olyan pontosan és precízen állíthatja a hőmérsékletet, 
ahogy a hivatásos séfek csinálják az éttermi konyhákban. 
Sőt, a Bridge funkcióval össze is kapcsolhat két főzőzónát, így 
akármilyen nagy, vagy egyedi formájú edényben főz, az étel 
egyenletesen fő meg, és nagyon finom lesz.



Hob2Hood 
rendszerű 
indukciós főzőlapok

A Hob2Hood rendszerű főzőlapok infravörös kapcsolaton 
keresztül, automatikusan kommunikálnak a Hob2Hood 
rendszerű elszívókkal*. Amikor Ön bekapcsolja a főzőlapot, 
automatikusan bekapcsolódik a páraelszívó.
Az elszívás intenzitását a főzőlapon beállított legmagasabb 
hőfokozathoz igazítja. Amikor nagy hőfokon pirítja a húst a 
főzőlapon, az elszívó is nagy teljesítménnyel működik. Ha 
viszont alacsony hőfokon, éppen csak gyöngyözve forralja 
a levest, az elszívó is alacsonyabb fokozatra kapcsol, és 
csendesebben dolgozik. Így teljes mértékben a főzésre tud 
figyelni. Természetesen, bármikor változtathat manuálisan is 
az elszívó teljesítményfokozatán.

*2016 áprilistól kaphatók a Hob2Hood rendszerű elszívók

EHR8540FHK EHH6540FHK EHI6540FHKEHL8550FHK



Indukciós főzőlapok

EHO8840FOG EHL8550FHK EHR8540FHK EHD8740FOK

80 cm széles 
indukciós főzőlap

80 cm széles 
indukciós főzőlap

80 cm széles 
indukciós főzőlap

80 cm széles, 
InfinitePure 

indukciós főzőlap

Színes TFT kijelző, 
érintőkapcsolós 

kezelőpanel

Érintőkapcsolós 
kezelőpanel

Érintőkapcsolós 
kezelőpanel

Érintőkapcsolós 
kezelőpanel

4 főzőzóna, 
edényfelismerés 

funkcióval

5 főzőzóna, 
edényfelismerés 

funkcióval

4 főzőzóna, 
edényfelismerés 

funkcióval

4 főzőzóna, 
edényfelismerés 

funkcióval

Főző segéd- megmutatja, 
mit melyik hőfokon 
érdemes elkészíteni

Hob2Hood 
funkció

Hob2Hood 
funkció

Gyors melegítés 
(booster)

Gyors melegítés 
(booster)

Gyors melegítés 
(booster)

Főző segéd- 
megmutatja, 

mit melyik hőfokon 
érdemes elkészíteni

Percszámláló, 
időzítő, Stop&Go 

funkció

Percszámláló, 
időzítő, 

Stop&Go funkció

Percszámláló, 
időzítő, 

Stop&Go funkció

Gyors melegítés 
(booster)

Maradékhő 
kijelzés

3 lépésben

Maradékhő 
kijelzés

3 lépésben

Maradékhő 
kijelzés

3 lépésben

Percszámláló, 
időzítő, 

Stop&Go funkció

Maradékhő 
kijelzés

3 lépésben

EHI8742FOZ EHL6740FOK EHH6540FHK EHI6540FHK

80 cm széles, 
InfiniteFlex indukciós 

főzőlap

60 cm széles, 
InfiniteFlex indukciós 

főzőlap

60 cm széles 
indukciós főzőlap

60 cm széles,  
InfiniteFlex indukciós 

főzőlap 

Érintőkapcsolós 
kezelőpanel

Érintőkapcsolós 
kezelőpanel

Érintőkapcsolós 
kezelőpanel

Érintőkapcsolós 
kezelőpanel

2+2 főzőzóna, 
edényfelismerés 

funkcióval

4 főzőzóna, 
edényfelismerés 

funkcióval

4 főzőzóna, 
edényfelismerés 

funkcióval

2+2 főzőzóna, 
edényfelismerés 

funkcióval

Bridge 
funkció

Bridge 
funkció

Hob2Hood 
funkció

Hob2Hood 
és Bridge 
funkció

Gyors melegítés 
(booster)

Gyors melegítés 
(booster)

Gyors melegítés 
(booster)

Gyors melegítés 
(booster)

Percszámláló, 
időzítő, 

Stop&Go funkció

Percszámláló, 
időzítő, 

Stop&Go funkció

Percszámláló, 
időzítő, 

Stop&Go funkció

Percszámláló, 
időzítő, 

Stop&Go funkció

Maradékhő 
kijelzés

3 lépésben

Maradékhő 
kijelzés

3 lépésben

Maradékhő 
kijelzés

3 lépésben

Maradékhő 
kijelzés

3 lépésben



Indukciós főzőlapok

EHG6341FOK EHH6340FOK EHH6240ISK

60 cm széles 
indukciós főzőlap

60 cm széles 
indukciós főzőlap

60 cm széles 
indukciós főzőlap

Érintőkapcsolós 
kezelőpanel

Érintőkapcsolós 
kezelőpanel

Érintőkapcsolós 
kezelőpanel

2 indukciós, 
2 elektromos főzőzóna 4 főzőzóna 4 főzőzóna

Gyors melegítés 
(booster)

Gyors melegítés 
(booster)

Gyors melegítés 
(booster)

Időzítő, 
Stop&Go funkció

Percszámláló,
időzítő, 

Stop&Go funkció

Maradékidő 
kijelzés

7 lépésben

Maradékhő 
kijelzés

7 lépésben

Maradékhő 
kijelzés

7 lépésben



További információ:
www.electrolux.hu

Az Inspiration termékcsalád. 
Professzionális megoldások otthonra.


