
 ДВОСТЕПЕН АСПИРАТОРСКИ СИСТЕМ

 Поквалитетно, побрзо и поефикасно вшмукување
 на пареата и миризбата.

Благодарение на филтерот, кој се наоѓа во долниот дел на аспираторот, не-
пријатната миризба и пареа се вшмукува, не од една, туку во целост од две 
зони. На овој начин се обезбедува многу подобра ефикасност и значително 
поквалитетно отстранување на миризбите.

 KOМПАКТЕН ДИЗАЈН

 Тенка линија помеѓу софистицираност и функционалност

Визуелно восхитуваат, но новите аспиратори Eurolux ќе ве израдуваат и со 
дизајн, кој заштедува простор. Тие се Вашиот совршен пример за ергоно-
мичност!

 ХАЛОГЕНСКО ОСВЕТЛУВАЊЕ

 Вистинските експерти создаваат „зелена“ светлина

Аспираторите Eurolux нудат енергетски ефикасен систем за удобно халогенско 
осветлување во кујната, со што гарантираат поголема сигурност, попродуктив-
на осветлена средина и помала потрошувачка на електрична енергија.

 СЕНЗОРСКО УПРАВЛЕНИЕ
 
 Безпрекорни резултати само со еден допир

Новото интуитивно управување од Eurolux овозможува прецизна контрола 
на брзините, поефикасно работење со функционалните предности, како и 
значајно полесна употреба и одржување на аспираторите.

 ВИСОКА ЕВОЛУЦИСКА ПЕРИМЕТРАЛНА
 АСПИРАЦИЈА

 Гарантира оптимизирана енергетска ефикасност и
 намалување на бучавоста

Новите аспиратори Eurolux го претстават својот ефикасен систем на аспи-
рација кој го користи ефектот на Вентури: Воздухот кога минува низ тесниот 
простор на плочите се забрзува, каде што забрзан влегува во внатрешноста 
на аспираторот и потоа се одведува уште полесно без пособен притисок. 

Дизајн, Функционалност и Практичност

Новите аспиратори Eurolux поседуваат прегледни и елегантни форми, кои се во согласност со последните дизајнерски 
трендови. Се одликуваат со висока ефикасност при минимална потрошувачка на електрична енергија и се искористени 
во целост од светлината, која ја создаваат. Значително полесни и едноставни за монтирање, новите модели на Eurolux 
имаат имплементирана High Performing технологија со удобна за употреба Feel Touch контрола. Tие се создадени, за да 
се спојат целосно со кујната без да го изгубат својот силн идентитет. Тие секогаш се издвојуваат од сите останати, бидејќи 
се восхитувачки различни. 

УБАВИНА
ОДНАДВОР...

PUSH КОПЧИЊА
За лесна навигација!
Комбинацијата од Push копчиња и сензорски програматор гарантира брзо и 
лесно поставување на најсоодветната програма и температура за подготву-
вање на секое јадење. Освен што даваат одличен естетски изглед на дизајнот 
на фурната, чистењето на контролната плоча е исклучително лесно.

FULL TOUCH СЕНЗОРСКО УПРАВУВАЊЕ 
Комуникацијата со еден допир е реалност!
Фурните Eurolux поседуваат напреден FULL TOUCH програматор и интели-
гентен сензорски дисплеј. Сензорското управување Ви овозможува да ја 
визуелизирате избраната програма, времето за готвење, зададената темпе-
ратура, така што овие и сите други подесувања може да бидат забележани 
на екранот на контролната плоча за цело време на готвењето. Елегантниот 
дизајн на контролната плоча го прави чистењето полесно од било кога.

Достоjни и за наjсмелите гурмански 
предизвици

Со својата нова колекција на фурни, Eurolux нуди раз-
новидност на решенија прилагодени на вашите специ-
фични потреби. Визијата на фурните е во целосна со-
гласност со практичноста која ја обезбедуваат. Елегантен 
дизајн кој буди желба за вкусна храна; богата внатрешна 
и прецизна опрема која може да ги задоволи и најви-
соките барања. Обединети од страста кон техничките 
иновации и оригиналната естетика, тие се создадени да 
бидат победници во Вашиот избор. Бидејќи заслужувате 
фурна, која не само што готви, туку и изгледа прекрасно.

 БОГАТСТВО                   
       ВНАТРЕ...    

ЕМАЈЛ EASY CLEAN
Не ја игнорирајте удобноста при 
чистењето!
Површината на фурните Eurolux, 
како и тавите за готвење се по-

криени со отпорен на висока температура, мазен 
и лесен за одржување емајл EASY CLEAN. Неговата 
формула целосно го спречува лепењето на нечис-
тотиите и го прави чистењето на фурната и тавите 
значително побрзо и поефикасно.

ТЕЛЕСКОПСКИ ВОДИЛКИ НА ДВЕ 
НИВОА
За поголема безбедност, за удобно и безбедно 
вадење од фурната
Непреченото движење на телескопските водилки 
обезбедуваат совршена видливост, овозможува 
лесно и стабилно ставање и вадење на тавите, како 
и поголема безбедност, со што можете спокојно да 
уживате во процесот на готвењето, без да имате 
ризик тавите да излезат или да паднат од фурната.

КАТАЛИТИЧКИ ПЛОЧИ
За полесно чистење и одржување на Вашата фурна
Веќе не е неопходно да одвојувате толку многу 
време за чистење на вашата фурна. Специјално 
развиените каталитички плочи, кои се наоѓаат во 
задниот дел на новите фурни Eurolux помагаат во 
разградувањето на мастите за време на готвењето, 
а чистењето после тоа е само со влажна крпа и сето 
тоа со минимална поекономична потрошувачка на 
електрична енергија.

ЛЕСНА ДЕМОНТАЖА НА ЦЕЛОТО 
ВНАТРЕШНО СТАКЛО
За исклучително брзо чистење!
Благодарение на исклучителниот EASY TO REMOVE 
систем целото внатрешно стакло на вратата од фур-
ната се демонтира за неколку секунди без потреба 
од било каков алат.

СО ГРИЖА ЗА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Со новите фурни Eurolux можете 
да постигне забележителни ре-
зултати при готвењето, со исто-
времена заштеда на електрична 

енергија. Благодарение на иновативната техноло-
гија, преку која се постигнува максимална изола-
ција на внатрешноста на фурната, таа не дозволува 
температурна загуба и на тој начин заштедата на 
електричната енергија е значајна.
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