
Дизайн, Функционалност и Практичност

Новите аспиратори Eurolux притежават изчистени и елегантни форми, които са в съответствие с последните дизайнерски 
тенденции. Отличават се с висока ефективност при минимална консумация на електроенергия и се възползват  напълно 
от светлината, която създават. Значително по-леки и лесни за монтиране, новите модели на Eurolux имат внедрена High 
Performing технология с удобен за употреба Feel Touch контрол. 
Te са създадени, за да се слеят напълно с кухнята без да губят силната си идентичност. Те винаги се открояват от всички 
останали, защото са възхитително различни.

Prestige linePrestige line

FVS TC11CT2 XS

FVS 9EPBCT2 XS
FVS 9EPBCT1 XS

FVS 7EPBT1 XS

PRESTIGE EG8 BK/X A80 PRESTIGE EG8 WH/X A80PRESTIGE EG8 BK/X A55 PRESTIGE EG8 WH/X A55

ЕМАЙЛ EASY CLEAN
Не пренебрегвайте удобсвото 
при почистване!
Повърхонстта на фурните 
Eurolux, както и тавите към нея 

са покрити с устойчив на висока температура, гла-
дък и лесен за поддръжка емайл EASY CLEAN. Него-
вата формула предотвартява напълно полепването 
на нечистотии и прави почистването на фурната и 
тавите към нея значително по-бързо и ефективно.

С ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА 
СРЕДА
С новите фурни Eurolux може-
те да постигате забележителни 
резултати при готвене като 
същевременно спестявате елек-

троенергия. Благодарение на иновативната си 
технология, чрез която се постига максимална изо-
лация на вътрешността на фурната, тя не позволява 
температурна загуба и по този начин икономията 
на електроенергия е значителна.

СОНДА ЗА МЕСО
Приготвяйте всяко ястие до съвършенство!
Чрез постоянно контролиране на температурата 
вътре в месото, което приготвяте, можете да бъдете 
напълно сигурни, че вашите блюда са перфектно 
изпечени. Сондата е с ергономичен дизайн и е раз-
положена в предната част на фурната за по-голямо 
удобство. Постигайте оптимални резултати всеки път 
и се наслаждавайте на перфектно изпечено месо!

КАТАЛИТИЧНИ ПАНЕЛИ
За по-лесно почистване и поддръжка на вашата фурна
Вече не е необходимо да отделяте толкова много 
време за почистване на вашата фурна. Специално 
разработените каталитични панели, подпомагат 
разграждането на мазнините по време на готвене, 
като почистването след това става само с влажна 
кърпа и всичко това при осезаемо по-икономичен 
разход на електричество. 

ЛЕСНО СВАЛЯЩО СЕ ЦЯЛО 
ВЪТРЕШНО СТЪКЛО
За изключително бързо почистване!
Благодарение на изключителната EASY TO REMOVE 
система цялото вътрешно стъкло на вратата на фур-
ните се сваля за секунди без необходимост от какви-
то и да са инструменти.

 БОГАТСТВОТО 
ОТВЪТРЕ...

ПЪЛНА 5 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ
за всяка фурна Eurolux.

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВОДАЧИ 
НА ДВЕ НИВА
За по-голяма сигурност, за по-удобно и безопасно 
изтегляне
Плавното изтегляне на телескопичните водачи 
осигурява перфектна видимост, позволява лесно и 
стабилно поставяне и изваждане на тавите, както и 
по-голяма безопасност, чрез която спокойно да се 
наслаждавате на процеса на готвене, без да има 
риск тавите да излязат или паднат от пещта.

PUSH БУТОНИ
За лесна навигация!
Комбинацията oт Push бутони и сензорен програматор гарантира бързо и 
лесно задаване на най-подходящата програма и температура за приготвя-
нето на всяко ястие. Освен, че придават  отличен естетичен вид на дизайна 
на фурната, почистването на контролния панел става изключително лесно.

КРАСОТАТА 
ОТВЪН...

FULL TOUCH СЕНЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ 
Комуникацията с едно докосване е постижима!
Фурните Eurolux притежават усъвършенстван и интелигентен FULL TOUCH 
програматор. Сензорното управление Ви позволява да визуализирате из-
браната програма и време за готвене, зададената температура, като тези 
и всички останали настройки могат да бъдат наблюдавани на дисплея на 
контролния панел през цялото време на готвене. Елегантния дизайн на кон-
тролния панел прави почистването му по-лесно отвсякога.

Достойни и за най-смелите кулинарни 
предизвикателства

С новата си колекция от фурни, Еurolux предлага разно-
образие от решения съобразени с Вашите специфич-
ни нужди. Визията на фурните е в пълно съответствие 
с удобството, което осигуряват. Елегантен приканващ 
дизайн, който събужда желание за вкусна храна; бога-
то и прецизно вътрешно оборудване, което може да 
удоволетвори и най-високите изисквания. Обединени 
от страстта към техническите иновации и оригиналната 
естетика, те са създадени да бъдат победители във Ва-
шия избор.Защото заслужавате фурна, която не просто 
готви, но и изглежда прекрасно.

 ДВУСТЕПЕННА АСПИРИРАЩА СИСТЕМА

 По-качествено, по-бързо и по-ефективно всмукване 
 на парите и миризмите.

Благодарение на филтъра, разположен в долната част на аспиратора, не-
приятните миризми и пари се улавят, не от една, а от цели две зони. По този 
начин осигуряват много по-добра ефективност и значително по-качествено 
отстраняване на миризмите.

 СЕНЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ
 
 Безупречни резултати само с едно докосване

Новото интуитивно управление от Eurolux позволява прецизен контрол на 
скоростите, по-ефективно боравене с функционалните предимства, както и 
значително по-лесна употреба и поддръжка на аспираторите.

 ВИСОКО ЕВОЛЮЦИОННА 
 ПЕРИМЕТРАЛНА АСПИРАЦИЯ

 Гарантира оптимизирана енергийна ефективност 
 и намаляване на шума

Новите аспиратори Eurolux представят своята ефикасна система за аспи-
рация, която използва ефекта на Вентури: Въздухът се ускорява, когато 
преминава през стесненото пространство на панела, веднага след което 
се ускорява вътре в аспиратора и след това се извежда лесно без особено 
налягане.  

 KOМПАКТЕН ДИЗАЙН

 Тънката линия между изтънченост и функционалност

Визуално поразителни, новите аспираторите Eurolux ще ви зарадват и с 
дизайн, спестяващ място. Те са вашия съвършен пример за ергономичност!

 ХАЛОГЕННО ОСВЕТЛЕНИЕ

 Истинските експерти създават “зелена” светлина

Аспираторите Eurolux предлагат енергийно-ефективна система за комфорт-
но халогенно осветление в кухнята, като гарантират по-висока надеждност, 
по-продуктивна светлинна среда и по-ниска консумация на електроенергия.

 Аспираторите от дизайнерската линия Prestige Line by Eurolux провокират с 
модерна визия в ИНОКС И СТЪКЛО като съчетават дизайн, функционал-
ност и комфорт в едно цяло.


