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Dostarczając urządzenia dla kuchni i pralni profesjonalnych, stale wzbogacamy
nasze doświadczenia. Wiemy, co najlepiej sprawdza się w praktyce – zarówno
w samych urządzeniach, jak i akcesoriach dodatkowych.
Dzięki tej wiedzy wyposażamy urządzenia w zaawansowaną technikę, która
zwiększa komfort i potencjał kulinarny każdego użytkownika. Dlatego nasz
piekarnik łączy działanie pary oraz gorącego powietrza, a chłodziarko-zamrażarka
gwarantuje dłuższą świeżość produktów.
Podobnie podchodzimy do oferowanych przez nas akcesoriów. Linia produktów
zainspirowanych profesjonalnymi rozwiązaniami jest szeroka – od zapachowych
chusteczek, do suszarki na bieliznę, po naczynia do gotowania na parze
w mikrofali.
Akcesoria i środki pielęgnacyjne Electrolux to produkty gwarantujące idealny
wygląd oraz przedłużoną żywotność urządzeń.
Linia została podzielona na 3 kategorie:
Sprawne działanie
Akcesoria podnoszące komfort użytkowania.
Pielęgnacja i konserwacja
Środki czyszczące utrzymujące urządzenia w dobrym stanie.
Wyjątkowa wydajność
Innowacyjne produkty optymalizujące działanie urządzeń.
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Sprawne działanie Płyty grzejne

Rękawica silikonowa
Rękawica do
piekarnika wykonana
z zaawansowanych
technologicznie
materiałów, które
wykorzystywane są
w profesjonalnych
kuchniach ze względu
na doskonałą odporność
na ciepło i właściwości
antypoślizgowe.

Silikonowy uchwyt
Zapewnia doskonałą
ochronę podczas
używania garnków
i patelni w temperaturze
do 230˚C przez 1 minutę
lub dłużej w przypadku
niższych temperatur.
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Cechy
• Zapewnia ochronę
w temperaturze do 300˚C
przez 1 minutę
• Elastyczna, wygodna,
antypoślizgowa
• Pasuje na obie ręce

Cechy
• Uchwyt do naczyń
wykonany z elastycznego
silikonowego materiału

Dane techniczne
ID modelu:
E4KPGLO1
Nr części:
9029792802
EAN:
7321422645284

Dane techniczne
ID modelu:
E4KPPH01
Nr części:
9029792810

• Antypoślizgowa
powierzchnia zapewniająca EAN:
pewne trzymanie gorących 7321422645307
elementów

Pielęgnacja i konserwacja Płyty grzejne

Spray SteelCare

Mleczko VitroCare

Mleczko SteelCare

Cechy

Cechy

Cechy

Opracowaliśmy metody
pozwalające zadbać
o płyty grzejne wykonane
ze stali nierdzewnej, aby
zachować ich elegancki
i profesjonalny wygląd.
Spray czyszczący ma
w sobie preparat zapobiegający pozostawianiu
tłustych śladów, który
usuwa zabrudzenia,
pozostawiając powłokę
ochronną.

Środek czyszczący
do płyt ceramicznych
skutecznie czyści i nadaje
połysk, pozostawiając
ochronną powłokę,
która ułatwia późniejsze
czyszczenie.
• Do płyt ceramicznych,
indukcyjnych i szklanych

Dokładnie czyści
wszystkie powierzchnie
ze stali nierdzewnej,
pozostawiając na nich
ochronną, wodoodporną
powłokę.
• Bez zarysowań
• Pojemność: 250 ml

• Pojemność: 250 ml

• Bez zarysowań
• Pojemność: 250 ml

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

ID modelu:
E6SCS100M

ID modelu:
E6HCC100 M

ID modelu:
E6SCC100M

Nr części:
9029792307 9029793131
9029793149 9029793156
9029793164 9029793172

Nr części:
9029792273 9029792471
9029792489 9029792497
9029792505 9029792513

Nr części:
9029792232 9029792646
9029792653 9029792661
9029792679 9029792687

EAN:
7321422634554
7321422645437
7321422645444
7321422645451
7321422645468
7321422645482

EAN:
7321422629116
7321422641149
7321422641156
7321422641163
7321422641170
7321422641187

EAN:
7321422629079
7321422642764
7321422642771
7321422642788
7321422642795
7321422642801
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Pielęgnacja i konserwacja Płyty grzejne

Skrobak do płyt
Służy do bezpiecznego
usuwania przypalonych
resztek i zabrudzeń,
umożliwiając utrzymanie
w idealnym stanie płyt
szklanych, ceramicznych
i indukcyjnych.

Ostrza do skrobaka
Do użycia ze skrobakiem
do płyt ceramicznych.

Cechy
• Dostępne są ostrza
zamienne

Dane techniczne
ID modelu:
E6HUE101
Nr części:
9029792315
EAN:
7321422637531

Cechy
• 10 sztuk w opakowaniu

Dane techniczne
ID modelu:
E6HUB101
Nr części:
9029792323
EAN:
7321422637548
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Pielęgnacja i konserwacja Płyty grzejne

Grill Plancha
Wydłużony grill Plancha
przeznaczony jest
do płyt indukcyjnych
firmy Electrolux
wyposażonych w funkcję
Bridge. Funkcja ta
umożliwia połączenie
dwóch pól grzejnych
w jedno większe.
Solidny, odlewany
z aluminium grill
z trwałą, trójwarstwową
powłoką szwajcarskiej
jakości, która zapobiega
przywieraniu.

Patelnia Infinite Wok
Patelnia Infinite Wok
pozwala wykorzystać
energooszczędną
technologię indukcyjną
do pieczenia i smażenia.
Innowacyjna podstawa
pozwala w wygodny
sposób mieszać smażone
potrawy, a ciepło
indukcyjne podgrzewa
patelnię wok szybciej niż
kuchenka gazowa.

Cechy
• Powłoka zapobiegająca
przywieraniu umożliwia
zdrowe grillowanie,
podsmażanie oraz
przyrumienianie bez
dodatku tłuszczu
• Pogrubiona podstawa
utrzymuje ciepło potrawy

Dane techniczne
ID modelu:
INFI-GRILL
Nr części:
9441893261
EAN:
7332543197606

• Można położyć go na stole

Cechy

Dane techniczne

• Efektowna i funkcjonalna
konstrukcja

ID modelu:
INFI-WOK

• Możliwość dokładnego
kontrolowania silnego
źródła ciepła

Nr części:
9441893287

• Doskonale nadaje się
do duszenia i gotowania
na wolnym ogniu

EAN:
7332543197590

• Pasuje do płyt
indukcyjnych Electrolux
Infinite i AEG MaxiSense
• Stylowy wygląd
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Sprawne działanie Piekarniki

Papier do pieczenia

Rozsuwana blacha

Rozsuwany ruszt

Cechy

Cechy

Cechy

Zaawansowany technologicznie materiał, który
całkowicie zapobiega
przywieraniu. Można
dociąć go do żądanych
rozmiarów, tak jak
jednorazowy papier
do pieczenia czy folię
aluminiową i wykorzystywać wiele razy.
• Dwa arkusze w paczce.
• Bez konieczności
wcześniejszego
natłuszczania

Przydatna dodatkowa
blacha do piekarnika,
którą można w łatwy
sposób rozsunąć
z 38 cm do 52 cm,
w celu jak najlepszego
wykorzystania
przestrzeni piekarnika.
• Powłoka zapobiegająca
przywieraniu

Dodatkowy ruszt
do piekarnika, łatwo
rozsuwany z 35 cm
do 56 cm.
• Nie wymaga narzędzi
ani montażu
• Może być używany również
w chłodziarkach

• Uniwersalna blacha, pasuje
do każdego piekarnika

• Możliwość ponownego
wykorzystania (nawet
500 razy)
• Odporne na ciepło
do 260˚C

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

ID modelu:
E4OSBS01

ID modelu:
E40HBAE1

ID modelu:
E4OHGRI1

Nr części:
9029792836

Nr części:
9029792752

Nr części:
9029792224

EAN:
7321422645345

EAN:
7321422645192

EAN:
7321422629062
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Sprawne działanie Piekarniki

Termometr do mięsa

Prowadnice teleskopowe

Prowadnice teleskopowe

Cechy

Cechy

Cechy

Upewnij się, czy mięso
jest pieczone we
właściwej temperaturze
za pomocą klasycznego
termometru do mięsa.
Wystarczy wsunąć go
w najgrubszy kawałek
mięsa, by sprawdzić,
czy jest prawidłowo
upieczone.
• Termometr analogowy

Prowadnice teleskopowe
zapewniają płynne
przesuwanie rusztów
oraz maksymalną
stabilność
i bezpieczeństwo
podczas wkładania
specjałów do piekarnika
oraz wyjmowania.

Prowadnice teleskopowe
zapewniają płynne
przesuwanie rusztów
oraz maksymalną
stabilność
i bezpieczeństwo
podczas wkładania
specjałów do piekarnika
oraz wyjmowania.

• Prowadnice teleskopowe
rozsuwane 3 stopniowe

• Prowadnice teleskopowe
rozsuwane 1 stopniowe
Steam

• Mierzy temperatury
od 40˚C do 110˚C
• Przeznaczony do użycia
w piekarnikach gazowych
i elektrycznych

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

ID modelu:
E4TAM01

ID modelu:

ID modelu:

Nr części:
9029792851

Nr części:
9029794055

Nr części:
9029794048

EAN:
7321422649022

EAN:
7321422821282

EAN:
7321422821275
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Sprawne działanie Piekarniki

Prowadnice teleskopowe
Prowadnice teleskopowe
zapewniają płynne
przesuwanie rusztów
oraz maksymalną
stabilność
i bezpieczeństwo
podczas wkładania
specjałów do piekarnika
oraz wyjmowania.

Prowadnice EasyGlide
Prowadnice teleskopowe
zapewniają płynne
przesuwanie rusztów
oraz maksymalną
stabilność
i bezpieczeństwo
podczas wkładania
specjałów do piekarnika
oraz wyjmowania.

Cechy
• Prowadnice teleskopowe
rozsuwane 1 stopniowe

ID modelu:
Nr części:
9029794030
EAN:
7321422821268

Cechy
• Funkcja SafeStop
zapobiega nadmiernemu
wysunięciu się prowadnic
• Łatwe do przypięcia
do istniejących bocznych
stojaków
• 1 poziom, stalowe
wykończenie
• Przeznaczone
do wszystkich piekarników
kompaktowych i XXL
firmy Electrolux

10

Dane techniczne

Dane techniczne
ID modelu:
E4OHTR11
Nr części:
9029794022
EAN:
7321422821251

Pielęgnacja i konserwacja Piekarniki

Spray OvenCare
Preparat w sprayu
rozpuszcza tłuszcz
i przypalone jedzenie,
dzięki czemu piekarnik
może być utrzymany
w czystości.

Cechy
• Przeznaczony
do czyszczenia
piekarników, półek
i elektrycznych grilli

Dane techniczne
ID modelu:
E6OCS100M
Nr części:
9029793065 9029793073
9029793081 9029793099
9029793107 9029793115
EAN:
7321422649350
7321422649374
7321422649381
7321422649428
7321422649442
7321422649497

Mleczko OvenCare

Cechy

Czyszczenie piekarnika
• Skuteczny środek
z przypalonego jedzenia
czyszczący
i tłuszczu to niemały
• Nie powoduje podrażnień
problem w każdej kuchni.
• Zalecany do czyszczenia
Mleczko Ovencare
piekarników, grilli i blach
zawiera preparat
do pieczenia
usuwający wszelkie
pozostałości, zarówno
w piekarniku, jak i z blach
do pieczenia i grillowania.

Dane techniczne
ID modelu:
E6OCC100M
Nr części:
9029792521 9029792539
9029792547 9029792554
9029792562 9029792570
EAN:
7321422641194
7321422641200
7321422641217
7321422641224
7321422641231
7321422641248
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Wyjątkowa wydajność Piekarniki
Kamień do pizzy

Cechy
Sekretem pieców
do pizzy są specjalne
ogniotrwałe cegły, które
utrzymują ciepło, nadając
pizzy, focaccia oraz
innym chlebom i wypiekom odpowiedni zapach
i posmak. Nasza cegła
do pizzy zapewnia ten
sam efekt w standardowym piekarniku gazowym
lub elektrycznym.
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Dane techniczne
• Zestaw: kamień
do pieczenia pizzy
w komplecie z drewnianą
szuflą

ID modelu:
E9OHPS01

• Efekt pieca ceglanego
ze specjalnym
ogniotrwałym kamieniem

EAN:
7321422645239

• Doskonałe wyniki pieczenia
• Do pieczenia pizzy, chleba
i innych wypieków

Nr części:
9029792760

Sprawne działanie Kuchenki mikrofalowe

Zestaw do gotowania na parze

Cechy
Gotowanie w mikrofali
jest nie tylko szybkie
i łatwe, ale może też
być zdrowe. Zestaw
do gotowania na parze
nie wymaga dodawania
tłuszczu ani oleju do
przygotowania smacznej
i pożywnej potrawy.

Dane techniczne
• Można używać
w chłodziarkach,
zamrażarkach
i zmywarkach

ID modelu:
E4MWSTE1

• Idealnie nadaje się
do przechowywania
warzyw i ryb

EAN:
7321422629048

Nr części:
9029792216
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Pielęgnacja i konserwacja Kuchenki mikrofalowe

Spray Microcare

Cechy
Nasz preparat to silny
środek odkażający,
który rozpuszcza
tłuszcz i plamy zarówno
wewnątrz, jak i na
zewnątrz mikrofali.

Dane techniczne
• Skuteczny przeciw
bakteriom, pleśni
i przykrym zapachom
• Pojemność: 250 ml

ID modelu:
E6MCS100M
Nr części:
9029793008 9029793016
9029793024 9029793032
9029793040 9029793057
EAN:
7321422649237
7321422649251
7321422649268
7321422649275
7321422649305
7321422649343
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Sprawne działanie Okapy

Filtr węglowy

Filtr węglowy

Filtr węglowy

Cechy

Cechy

Cechy

Filtr węglowy z funkcją
Timestrip® Advisor,
inteligentnym monitorem
czasu i temperatury,
który zmienia kolor,
gdy konieczna jest
wymiana filtra.
• Węgiel aktywny pochłania
tłuszcz i zapachy
• Środek zmniejszający
palność
• Wymiary:
435 x 216 x 25 mm

Dane techniczne

Filtr węglowy Elica
model 303 z funkcją
Timestrip® Advisor,
inteligentnym monitorem
czasu i temperatury,
który zmienia kolor,
gdy konieczna jest
wymiana filtra.

Filtr węglowy Elica
model 28 z funkcją
Timestrip® Advisor,
inteligentnym monitorem
czasu i temperatury,
który zmienia kolor,
gdy konieczna jest
wymiana filtra.

• Węgiel aktywny pochłania
tłuszcz i zapachy

• Węgiel aktywny pochłania
tłuszcz i zapachy

• Środek zmniejszający
palność

• Środek zmniejszający
palność

• Wymiary:
214 x 208 x 40 mm

• Ø 240 x 33 mm

Dane techniczne

Dane techniczne

ID modelu:
E3CFE150

ID modelu:
E3CFE303

ID modelu:
E3CFE28

Nr części:
9029793669

Nr części:
9029793602

Nr części:
9029793727

EAN:
7321422802564

EAN:
7321422802502

EAN:
7321422815458
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Sprawne działanie Okapy

Filtr węglowy

Filtr węglowy

Filtr tłuszczowy

Cechy

Cechy

Cechy

Filtr węglowy Elica
model 160 z funkcją
Timestrip® Advisor,
inteligentnym monitorem
czasu i temperatury,
który zmienia kolor,
gdy konieczna jest
wymiana filtra.

Filtr węglowy Elica
model 10 z funkcją
Timestrip® Advisor,
inteligentnym monitorem
czasu i temperatury,
który zmienia kolor,
gdy konieczna jest
wymiana filtra.

• Węgiel aktywny pochłania
tłuszcz i zapachy

• Węgiel aktywny pochłania
tłuszcz i zapachy

• Środek zmniejszający
palność

• Środek zmniejszający
palność

• Wymiary:
290 x 230 x 39 mm

• Wymiary:
265 x 150 x 42 mm

Dane techniczne

Dane techniczne

Wysokiej jakości
filtr z cząsteczkami
węgla aktywnego,
pochłaniający tłuszcz
i zapachy.
• 400 g/m2

Dane techniczne

ID modelu:
E3CFE160

ID modelu:
E3CFE10

ID modelu:
E3CGC401

Nr części:
9029793735

Nr części:
9029793800

Nr części:
9029792141

EAN:
7321422815472

EAN:
7321422815564

EAN:
7321422628997
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Sprawne działanie Okapy

Filtr tłuszczowy

Filtr tłuszczowy

Filtr tłuszczowy

Cechy

Cechy

Cechy

Podwyższona wydajność
dzięki zastosowaniu
podwójnej warstwy
filtracji – z węgla
aktywnego i włókna
naturalnego, oraz
wbudowanego wskaźnika
wydajności, który
informuje, kiedy należy
go wymienić.

Wysokiej jakości filtr
pochłaniający tłuszcz
i zapachy.
• 100 g/m2

Wysokiej jakości filtr
ze specjalnym tuszem,
który zmienia kolor
na czerwony, gdy należy
go wymienić.
• Ulegający biodegradacji
• Wybielany bez użycia
chloru
• Włókno naturalne 100%

• Filtr z węglem aktywnym
• Filtr z włóknem naturalnym
• Wskaźnik wydajności

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

ID modelu:
E3CGC361

ID modelu:
E3CGA101

ID modelu:
E3CGB001

Nr części:
9029792133

Nr części:
9029792158

Nr części:
9029792174

EAN:
7321422619940

EAN:
7321422619957

EAN:
7321422619995
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Sprawne działanie Inne akcesoria

Minutnik

Cechy
Podręczny minutnik,
który można wziąć
ze sobą, wychodząc
z kuchni w czasie
gotowania.
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Dane techniczne
• Stylowy kształt jajka
ze stali nierdzewnej

ID modelu:
E4KTAT01

• Minutnik odliczający
60 minut

Nr części:
9029792364
EAN:
7321422641026

Pielęgnacja i konserwacja Inne akcesoria

Środek odkamieniający

Cechy
W zmywarkach, pralkach
czajnikach i ekspresach
do kawy, używanych
na obszarach z twardą
wodą, może się odkładać
kamień. Nasz środek
odkamieniający usuwa
kamień łatwo
i bezpiecznie.

Dane techniczne
• Uniwersalny środek
usuwający kamień

ID modelu:
E6GMG100M

• Przeznaczony do urządzeń Nr części:
9029792984
używanych na obszarach
9029793537
z twardą wodą
9029793545
• Pojemność butelki 1l
EAN:
7321422649220
7321422801284
7321422801291
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Sprawne działanie Chłodziarki

Tacka ociekowa

Filtr powietrza

Mata Fresh Keeper

Cechy

Cechy

Cechy

Przeciekające
opakowanie to ostatnia
rzecz, którą byśmy chcieli
w sąsiedztwie świeżej
żywności w lodówce.
Dzięki tym tackom
skropliny ściekają
bezpiecznie do przodu,
gdzie są widoczne
i można się ich pozbyć.
• Ogranicza ryzyko
zniszczenia podłogi wodą
• Wycieki przekierowywane
są do przodu, gdzie są
widoczne
• W rozmiarach pasujących
do wielu modeli

Filtr węglowy
do chłodziarek
z funkcjami Clean Air
Control, Taste Guard
i Antibak Plus, zapewnia
optymalne działanie
urządzenia, odświeża
powietrze i usuwa
nieprzyjemne zapachy.
• Plastikowe opakowanie
zapewniające świeżość

Dzięki podkładce, która
umożliwia cyrkulację
powietrza od spodu,
owoce i warzywa
pozostają świeże
przez dłuższy czas.
• Zapobiega pleśni
i nieprzyjemnym zapachom
• Specjalnie zaprojektowana
struktura maty umożliwia
cyrkulację powietrza

• Wysokowydajna kontrola
bakterii
• Coroczna wymiana w celu
zapewnienia optymalnej
wydajności

• Tacka ociekowa
do chłodziarki/zamrażarki
60 cm
Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

ID modelu:
E2RHK600

ID modelu:
E3RWAF01

ID modelu:
E3RSMA01

Nr części:
9029793297

Nr części:
9029792349

Nr części:
9029792778

EAN:
7321422725160

EAN:
7321422640999

EAN:
7321422645246
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Sprawne działanie Chłodziarki

Cechy
Zestaw do mikrofalówki:
talerz i przykrywka.

Termometr do lodówki

Pochłaniacz zapachów

Cechy

Cechy

Pionowy termometr
do lodówki

Niektóre potrawy
w chłodziarce mają
mocny smak i zapach.
Aby utrzymać świeżość
produktów, pochłaniacz
zapachów w żelu
FreshPlus neutralizuje
je, stopniowo uwalniając
aktywny środek.
• Działa do 3 miesięcy
• Aktywny środek pochłania
zapachy
• Żywność zachowuje
naturalny smak przez
dłuższy czas

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

ID modelu:
E4MWSET1

ID modelu:
E4RTAR01

ID modelu:
E6RDO101

Nr części:
9029792828

Nr części:
9029793248

Nr części:
9029792240

EAN:
7321422645314

EAN:
7321422683231

EAN:
7321422629086
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Sprawne działanie Chłodziarki

Uchwyt na butelki

Cechy
Mądry sposób
• Uniwersalne dopasowanie
na najlepsze
• Pasuje do każdego
wykorzystanie miejsca.
modelu, każdej marki
Możliwość pomieszczenia
chłodziarek
trzech butelek 1,5 l
• Można go również używać
lub sześciu puszek
na kuchennej półce
o maksymalnej
wysokości 10 cm.
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Dane techniczne
ID modelu:
E4RHBH01
Nr części:
9029792182
EAN:
7321422629017

Pielęgnacja i konserwacja Chłodziarki

Spray Frigocare
Wnętrze chłodziarki
i zamrażarki można
utrzymać w czystości
regularnie je myjąc, tak
aby plamy ani zapachy
nie miały szansy się
pojawić. Spray Frigocare
ułatwia mycie, nie trzeba
go spłukiwać.

Spray do rozmrażania
Regularne rozmrażanie
chłodziarki i zamrażarki
pomaga utrzymać
świeżość żywności
przez dłuższy czas
i optymalizuje pracę
urządzenia. Możemy to
ułatwić dzięki spray’owi,
który przyspiesza
rozmrażanie.

Cechy

Dane techniczne

• Łatwe stosowanie,
bez potrzeby spłukiwania

ID modelu:
E6RCS100M

• Pojemność: 250 ml

Nr części:
9029792588 9029792596
9029792604 9029792612
9029792620 9029792638
EAN:
7321422641255
7321422641262
7321422641293
7321422641309
7321422641316
7321422641323

Cechy

Dane techniczne

• Oszczędność czasu
podczas usuwania lodu

ID modelu:
E6FCS100M

• Sprawy łatwy w użyciu

Nr części:
9029792919 9029792927
9029792935 9029792943
9029792950 9029792968

• Pojemność: 250 ml

EAN:
7321422649060
7321422649169
7321422649176
7321422649190
7321422649206
7321422649213
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Sprawne działanie Zmywarki

Koszyk na sztućce

Cechy
Zapewnia wygodę
i doskonałe wykorzystanie przestrzeni. Koszyk
ma składany uchwyt
będący poza zasięgiem
ramienia spryskującego.
Modułowe przegrody
umożliwiają lepsze
doskonałe efekty mycia.
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Dane techniczne
• Składany uchwyt
• Pasuje do zmywarek
o szerokości 45 cm
i 60 cm
• Wysuwane podpórki
do sztućców

ID modelu:
E4DHCB01
Nr części:
9029792356
EAN:
7321422641002

Pielęgnacja i konserwacja Zmywarki

Środek odtłuszczający
Usuwa niewielkie
resztki żywności
nagromadzone
w niedostępnych
miejscach, aby
zapobiec tworzeniu
się nieprzyjemnych
zapachów i utrzymać
wysoką wydajność
urządzenia.

Odświeżacz
Odświeżacz usuwa
nieprzyjemne
zapachy ze zmywarki,
pozostawiając cytrynowy
zapach w jej wnętrzu.

Cechy
• Pojemność: 200 g

Dane techniczne
ID modelu:
E6DMH100M
Nr części:
9029792406 9029792414
9029792422 9029792430
9029792448 9029792455
EAN:
7321422641064
7321422641071
7321422641088
7321422641095
7321422641101
7321422641118

Cechy

Dane techniczne

• Skuteczny odświeżacz
do zmywarki

ID modelu:
E6DDM101

• Łatwy w użyciu

Nr części:
9029792901

• 2 szt. w opakowaniu

EAN:
7321422645390
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Pielęgnacja i konserwacja Zmywarki

Środek czyszczący
Skuteczny, dwufunkcyjny
środek czyszczący,
który jednocześnie
usuwa tłuszcz
i kamień w pralkach
lub zmywarkach.

Sól do zmywarki

Cechy
• Dwufunkcyjny
• Środek odkamieniający
i odtłuszczający w jednym
• Bez środków
powierzchniowo czynnych

Cechy

Używaj odpowiedniej
• Zapobiega tworzeniu się
soli, aby nie martwić się
kamienia
o wydajność zmywarki.
• Zapewnia najlepszą
Sól zapobiega odkładaniu
wydajność pracy
się kamienia w zmywarce
urządzenia
oraz osadów na zastawie
stołowej. Zapewnia
najlepszą wydajność
i skuteczność zmywania.
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Dane techniczne
ID modelu:
E6WMG100
Nr części:
9029792745
EAN:
7321422645185

Dane techniczne
ID modelu:
E6DMU101
Nr części:
9029792265
EAN:
7321422629109

Sprawne działanie Pralki

Wąż spustowy

Wąż spustowy

Tacka ociekowa

Cechy

Cechy

Cechy

Nowy wąż od firmy
Electrolux to najlepszy
sposób na zapewnienie
niezawodnego
i bezproblemowego
działania pralki.

Możliwość dopasowania
długości.
• Rozciągany wąż spustowy
• Proste końcówki połączeń
• Długość: 0,5 do 2 m

• Klasyczny wąż spustowy
• Proste końcówki połączeń
• Długość: 2,5 m

Ogranicza ryzyko
uszkodzenia podłogi
i wyposażenia.
Konstrukcja tacki zmusza
wodę do wypłynięcia
do przodu, gdzie jest
widoczna i można ją
usunąć, zanim wyrządzi
szkody.
• Przeznaczona do pralek
i zmywarek
• Woda przesuwa się
do przodu i staje się
widoczna
• Szerokość 60 cm

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

ID modelu:
E2WDA250M

ID modelu:
E2WDE200BM

ID modelu:
E2WHD600

Nr części:
9029793370

Nr części:
9029793339

9029794121

Nr części:
9029793396
9029794139

EAN:
7321422784730
7321422847954

EAN:
7321422784747
7321422847961

EAN:
7321422725221
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Sprawne działanie Pralki

Tacka ociekowa

Wąż dopływowy

Wąż dopływowy

Cechy

Cechy

Cechy

Ogranicza ryzyko
uszkodzenia podłogi
i wyposażenia.
Konstrukcja tacki zmusza
wodę do wypłynięcia
do przodu, gdzie jest
widoczna i można ją
usunąć, zanim wyrządzi
szkody.
• Przeznaczona do pralek
i zmywarek
• Woda przesuwa się
do przodu i staje się
widoczna

Odpowiedni wąż
doprowadzający wodę,
zapewnia bezpieczne
i niezawodne działanie
pralki. Dokładnie
sprawdzone z całą linią
pralek firmy Electrolux.
• Wąż doprowadzający
wodę, klasyczny
• Końcówka prosta/ukośna
3,5 m
• 3/4”, 60 bar, 25˚C
• Certyfikat IMQ

• Szerokość 45 cm

System zatrzymujący
wodę, zapobiega
zalaniu. Zawór blokujący
reaguje na kontakt
z wodą. Wyposażony we
wskaźnik informujący
kiedy wąż należy
wymienić.
• Wąż doprowadzający
z systemem
bezpieczeństwa
• Posiada złączki i filtr
siatkowy
• Certyfikaty IMQ, VDE
i WRAS
• Końcówka prosta/ukośna
2,5 m
• 3/4’’, 60 bar, 90˚C

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

ID modelu:
E2WHD450

ID modelu:
E2WII350AM

ID modelu:
E2WIS250AM

Nr części:
9029793321

Nr części:
9029794188
9029793446

Nr części:
9029794154
9029793412

EAN:
7321422848012
7321422785324

EAN:
7321422847985
7321422785294

EAN:
7321422725207
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Sprawne działanie Pralki

Podkładki antywibracyjne

Cechy
Absorbując wibracje,
amortyzują urządzenie
i utrzymują je we
właściwej pozycji.
• Uniemożliwiają ruch
urządzenia, które mogłoby
zarysować podłogę
• Do pralek, suszarek
i innych urządzeń

Woreczki do prania

Woreczki do prania

Cechy

Cechy

Nawet w najbardziej
łagodnym programie
prania delikatne
tkaniny mogą ucierpieć,
ocierając się o inną
odzież. Woreczek chroni
je, nie ograniczając
skuteczności prania.

Nawet w najbardziej
łagodnym programie
prania delikatne tkaniny
mogą ucierpieć, ocierając
się o inną odzież.
Woreczek ten chroni
je, nie ograniczając
skuteczności prania.

• Wymiary: 30 x 40 cm

• Zwiększona pojemność
• Wymiary: 40 x 60 cm

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

ID modelu:
E4WHPA01

ID modelu:
E4WSWB31

ID modelu:
E4WSWB41

Nr części:
9029792281

Nr części:
9029792869

Nr części:
9029792877

EAN:
7321422629123

EAN:
7321422645376

EAN:
7321422645383
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Pielęgnacja i konserwacja Pralki

Magnetyzer wody

Środek Super-Clean

Środek odkamieniający

Cechy

Cechy

Cechy

Magnetyzer wody
NEOCAL to inteligentne
rozwiązanie firmy
Electrolux. Urządzenie
wyposażone zostało
w magnesy neodymowe
rozbijające szkodliwe
kryształy węglanu wapnia
w aragonit, który łatwo
rozkłada się w wodzie.
• Długoterminowe
rozwiązanie problemu
odkładającego się
kamienia

Nasze pralki przez cały
czas ciężko pracują,
dlatego z czasem
w uszczelkach drzwi,
rurach i bębnie mogą
tworzyć się osady.
Środek Super-Clean
wykorzystuje silne
enzymy oraz środek
odtłuszczający w celu
dokładnego czyszczenia
oraz eliminowania
ryzyka pojawienia się
plam i nieprzyjemnych
zapachów.

Trwały sposób
na usuwanie kamienia
z pralek i zmywarek.
• Optymalna wydajność
• Lepsza wydajność
energetyczna
• Środek do pralek
i zmywarek

• Bez konieczności używania
• Dwa zestawy
środków chemicznych
w opakowaniu

• Pozostawia wszystkie
wewnętrzne części
w doskonałej czystości
Dane techniczne

Dane techniczne

Dane techniczne

ID modelu:
E6WMA101

ID modelu:
E6WMI100M

ID modelu:
E6SMP100M

Nr części:
9029793180

Nr części:
9029792786
9029793263

Nr części:
9029792257 9029792695
9029792703 9029792711
9029792729 9029792737

EAN:
7321422645499
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EAN:
7321422645253
7321422683255

EAN:
7321422629093
7321422642818
73214226428327321422642849
73214226428567321422642863

Pielęgnacja i konserwacja Pralki

Zestaw łącznikowy

Cechy
Zestaw
łącznikowy umożliwia
postawienie
dwóch urządzeń w pionie
(suszarki na pralce).

Dane techniczne
ID modelu:
E4YHMKP1
Nr części:
9029792885
EAN:
7321422815281

• Oszczędność miejsca
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Sprawne działanie Klimatyzatory

Filtr uniwersalny

Cechy
Wymiana filtra
co 6-12 miesięcy
zapewnia, że zawsze
oddychamy czystym
powietrzem. Filtr
uniwersalny, który
usuwa pył, roztocza,
pyłki i pleśń. Można
go dociąć na wymiar
w celu dopasowania
do urządzenia.
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Dane techniczne
• Uniwersalny filtr
elektrostatyczny

ID modelu:
E3AR

• Maksymalny rozmiar:
11 x 30 cm

Nr części:
9029793677

• Umieść dotychczasowy
filtr na górze, aby
odrysować zarys i wytnij
go nożyczkami

EAN:
7321422815311

• System dwuczęściowy
– sieć elektrostatyczna
i wsparcie filtracji

